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UVO.

ávno již v Anglií tlely kosti „pátého evangelisty",

„evangelického doktora", M. J. WyclefFa, dávno

již tlesná schránka nesmiitelného odprce mniš-'

ství a papežství rozpadla se v prach a popel — od

r. 1384 odpoíval již klidn na své fae Lutterworthské — když

v Cechách o myšlénky jeho rozzuil se boj, boj, který r. 14 12

naprosto a docela oddlil mladého mistra Husa od tehdejší církve

úední. WycleíFovy myšlénky vznítily v hlav a v srdci jeho požár,
v

který záhy penesl se na vrné jeho Cechy, a když ve vyhnanství,

na srázích Lužnice a ve zdech Kozího Hrádku, na dvorech ves^

níckých a na nádvoích zámk znlo jeho ohnivé slovo k zástupm

i jednotlivcm, tvoilo i formovalo z tchto prostých sedlákv

a všedních mšan zanícené kesany, pravé „boží bojovníky".
v

Živé slovo velikého Mistra doznlo sice v plamenech kost^

níckých, ale myšlének jeho katané udusiti pece nedovedli a nez-

mohli. Akoli mueníka našeho — ped cestou na hranici — vedli

ješt ke hranici jeho knih, aby mu ukázali, že se smrtelným tlem

má zahynouti i nesmrtelná myšlénka — zklamali se pece Otcové

shromáždní. Když rozletli se tak, jak pedpovdl Hus, „jako
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ápi" a „motýlové", zstal tu pece odkaz Husv národu, jeho

spisy. A ješt v témžc století, ve kterém k hranici Husové po osm^

desáti tech letech pipojila se hranice Savonarolova, jcšté v témže

vku lis tiskaský chopil se tch zavržených a prokletých spisv

a po tyi následující století tiskla se díla Husova, ím dál, tím

f • V"' íott 1 v»"
hojnji a duklaoneji.

Ze všech dl Husových — vc dosti zajímavá — nejvtší

obliby a nejvtšího rozšíení (nehledíme^li ovšem k nesíslnkrát

opisovaným, tištným a pekládaným listm jeho ze žaláe a z vy^

hnanství) došla bojovná díla, sepsaná v exilu. Z latinských je to

slavné (a nebezpené pozdji Husovi) dílo „de Ecclesia" (o Církvi),

tém volné zpracování traktát WycleíFových — veliká díla „Super

quatuor libros Sentenciarum" („výklad ty knih Sentencí"

t. Mistra Petra Lombarda), „super Epistolas" („výklad Epištol"

sv. Pavla, Jakuba, Jana a Petra), „Quadragesimale" („kázaní

postní") a j. tém úpln zapadla a zmizela v prachu rukopisv.

A podobn veliká jeho díla eská „Výklad na víru", „Kázaní

svátení" atd. nenabyla ani stínu oné slávy a obliby, jako padesát

devt kázaní jeho „Postilly" na evangelia nedlní, vzniklé ve vy^

hnanství r. 1413.

Na pání královo opustil Hus koncem r. 1412 Prahu a ode^

bral se v dobrovolné vyhnanství na Kozí Hrádek nad Lužnicí;

tam živým slovem i mrtvou literou šíil a prohluboval ideje praž^

ské. Ml s sebou slušnou knihovnu; krom bible ješt spisy
v

Wycleffovy, homilie sv. Augustina, kázaní sv. ehoe, výklad

sv. Jeronýma, Bdy a sv. Jana Zlatoústého. Pomocí této duševní

zbrojnice rodila se na Kozím Hrádku díla veliká v dob kratiké —
v msíci záí a íjnu 14 13 zrodila se tam také „Postilla".

Když rozbilo se totiž na dobro jednání o smír na únorových

konferencích synodálních a když „na tom roku nebylo nic k osvo"
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bození slova Božího", jak píše Hus sám— a když naopak v kvtnu,

ervnu a ervenci rozvinul se tuhý boj literami mezi Husem a „osmi

doktory", t. Štpánem z Pále, Stanislavem ze Znojma, Ondejem

z Broda a j., když pak Hus po druhé vytlaen z Prahy, kam

na njaký as se vrátil, a po tetí : když strádalo vrné jeho po^

sluchastvo církevními kletbami a nedostatkem slova Božího

i svatých obad, když dolétaly k nmu zprávy o útiscích vr^
v

nho Hdu v Cechách i na Morav ... v tch dnech záijových

a íjnových, kdy žloutlo listí na stráních íky, kdy pelivji se

zavíraly hradní dvée a okenice, v tch dnech roztrpení a zoufání,

hokosti a trudu, ale i vytrvalosti a nadšení, nadje a víry, vy"

rostla naše „Postilla".

Mistra trápilo, že lid domácí nemá výkladu Písma, ba ani

slova Kristova, i umínil si obojí nedostatek dílem svým nahraditi.

Jako Štítný milému svému národu sepsal výklady na ei ne^

dlní a svátení, jak mu ješt tanuly na mysli z úst Milíových,

tak Hus pokusil se vyložiti „pro spasení Cech vrných" jak

nejlépe mohl a uml evangelium Kristovo.

Ponvadž lid neml Písma, Hus položil pedem vždy evan^

gelium staršího pekladu ; ale nespokojuje se tím, piložil i nkteré

vysvtlivky, jež nyní — ve vydání našem — jsou vypuštny; jsou

to vesms vysvtlení zastaralých slov a forem, jimiž Mistr peklad

svých otc vykládal jejich potomkm.

Po evangeliu (a jeho vysvtlivkách) pistupuje Hus k výkladu—
mnohde obšírnému, jinde zas až píliš strunému. Vtšinou jsou

to výklady slovné — Hus objasuje slova Pán i vyprávní apo"

stol tak, aby jim mohl každý rozumti. Jsou ovšem tyto výklady

prosyceny uenosti stedovkého bohoslovce : pes tu chvíli uvádí

se sv. Ambrož i sv. Augustin, sv. Bda i sv. Bernard, sv, Hugo

i .sv. Jeroným, sv. Jan Zlatoústý i sv. Origenes, sv. Remigius
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i Hajmo — vedle tchto svdk však rovnobžn jde znalost

uených bohoslovc : Wycleffe, Petr Lombard, spisovatelé „glossy"

a j, dodávají rovnž dvody bývalému rektoru pražské university,

ano i dva staí, ve stedovku zvlášt vážení, filosofové Boethius
v v v

íman a Aristoteles Rek skvjí se svou pítomností. Ze Mistr

nezapomíná ani svých dl, že uvádí i svj t. zv. „vtší výklad

na víru", „knížky o šesti bludích" a j., je úpln pirozené.

Nejvyšším rozhodím jest Husovi „Pravda" sama, výklad
v

totiž Spasitele samého. Castji se spokojuje pouhým uvedením

výkladu Kristova a asto také zase jinde, kde není ve slovech

Písma uritého rozhodnutí, pestává na tom, že vyznává svou

nevdomost. Hlubokých studií bohosloveckých pirozen v díle

lidu eskému ureném nesmíme oekávati; tu a tam sice vyklav

datel dokládá se textu latinského, jinde všimneme si výkladu

z biblických starožitností nebo z djin církevních — ale tato

a podobná místa jsou pece jen ídká.

Za to obšírné a hojné jsou narážky na doby souasné ; Hus

ohniv horlí proti zkáze církve, od papeže /- násilníka až po faráe**

lakomce. Nejvíce arci hímá proti hierarchii vysoké— papež s kar-'

dinály je pravý Antikrist, arcibiskupové s biskupy a kanovníky

neznají než zlato a ženy : jed áblv je rozlit po celé zemi, otrávil

celé tlo Církve. V píšerném až kontrastu vynikají v živém líení

Husov odpory mezi neestným knžstvem tehdejším a mezi

vzorným životem Krista a prvých jeho ueníkv.

Tak místo ueného a moralisujícího výkladu evangelia stává

se dílo Husovo plamennou obžalobou doby souasné. Úsilí Nmc
sboiti kapli betlémskou, snahy papežovy udusiti slovo Boží Husem

kázané, nátisky v Míšni a Anglii, v Bavorsku i na Morav inné

vyznavam istého uení Kristova zabírají v díle ást daleko

nejvtší.



A ve všech tch narážkách vystupuje jasn v popedí ne"

úhonná, istá postava mueníka Kostnického ; vlastenecká mysl

rovnž tak patrn jako horlení za obnovu mrav: „ite pokání,

nebo se piblížilo království nebeské". Ký div, že stala se tak

kniha tato Husova národu knihou nejmilejší, jediným jeho evan^

geliem ?

A tebas ie „knihy této svaté exempláe popálili nepátelé,

kde který dostati mohli" — abychom mluvili slovy Komenského,

tebas že vlastní rukopis Husv padl za ob plamenm, pec

dosti ješt dochovalo se vku XX. rukopisv i tisk tohoto díla

nejslavnjšího.

Deset rukopis chovají dnes ješt knihovny evropské ; z nich

však jen nkteré jsou cennjší a jen tyi úplné
;
po dvou dle^

žitjších chovají pražská knihovna universitní a musejní, po jednom

knihovny Budyšínská a Norimberská v Nmecku. Text jejich

není však úpln zajištn ; rukopis Plzeský uchyluje se tém
ve všem od ostatních nám dosud známých ; žádný rukopis není

psán úpln pravopisem a jazykem Husovým, nejstarší vznikl rok

po napsání díla samého.
v

tyikrát byla již slavná tato kniha vydána tiskem ; 1 563

a 1592 v Norimberce, s obrázky a jazykem obnoveným, 1564

a 1866 v Praze: poprvé otištn text Norimberský, podruhé —
dle tí rukopis — bez obrázk, v jazyce starém, péí K. J. Erbena.

Vydání nynjší je již páté.

Do nminy peložil ji 1854 ásten Novotný; do latiny

1869 (opt jen u výatcích) Kvíala pro Palackého Documenta;

vydání naše pevádí ji ponejprv do eštiny nové.

Ponechati text pvodní bylo by ovšem nejsnazší; ale textu

takového dosud není; musil by se peliv sestrojiti jednak na

základ šesti rukopis musejních, universitních. Norimberského
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a Budyšínskcho, a jednak na základe textu Plzeského. Pak jazyk

Husv není jíž obecný náš jazyk novoeský; aorístm a partie

cípiím jeho náš tená jíž nerozumí; proto se doporuovalo —
po píkladu vydavatel XVI. století — jazyk jeho uiniti sroz^

umítelným i vrstvám nejširším.

To stalo se tak, aby zvláštnosti, kterých Hus si pál, zstaly

(pokud možná) všechny; místo jiných zastaralých slov a vazeb

vybraly se pak takové, jichž Hus jinde sám v téže platnosti užívá,

tak že vše, co tená te, je vskutku slovo Husovo, Vbec pak

hledno k pání Husovu, aby se podala tenái vc co možná

srozumitelné, ale tak, „aby pravda plna ostala".

Místo staroeského textu evangelia pijat text bible Králické

;

je to peklad dnes ze všech nejznámjší a proto mohly býti vy"

puštny poznámky, jimiž Hus tenái zastaralé vazby textu staro^

eského vykládal.

Ze zbyten nemnilo se ani slvko, neteba pipomínati;

že se však mnilo všude tam, kde by dojem tených slov byl

jiný nežli byl ped málem pl tisíciletím, nezazlí zajisté nikdo.

Tak chtl i Hus i apoštolé, aby každému bylo hlásáno slovo

Boží ve vlastním jeho jazyku, „vrným Cechm" století XX.

v jazyku vku XX., jiném a jednodušším, nežli jazyk vku XV.

V Praze, dne 7. ervna 1900.

Dr. V. Flajšhans.
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Abys, kdož ísti budeš, rozuml mé ei eské, vz, ze
sem psal tak, jakž obecn mluvím. Nebo v jednom kraji Ce^

chove jinak mluví a v jiném jinak: na píklad: já píši „ni^

žádný neví" a jiní íkají „žádný neví"; opt, já dím: „muším
uiniti" a jiní praví „musím". Opt já dím „tlestný" a jiní

„tlesný", já „protiv" a jiní „proti"; já „vz je viti" a jiní

„zjeviti"; já „pop ad ho" a jiní „popad jej", já dím „by chrne
byli dobi" a jiní „bychom byli dobi", já, „všechny vci" a

jiní „všecky vci". A jest jiných drahn promn.

Protož prosím každého, kdož bude psáti, aby jinak nepsal,

než jakož sem psal. Než chybil^i sem kde písmene anebo sla^

biky anebo slvko vynechal, za to prosím, abys opravil; jestlis

jist, že jest úplné, nech tak státi, abys mi pravého úmyslu ne-'

pevrátil. Nebo vím, že mnozí myslíce, že lépe rozumjí, to,

což dobe jest napsáno, shlazují a zle napisují

a na ty se velmi hnval sv. Jeroným,

nebo jemu to inili etc.



ílosrdný Spasitel, Pán všemohoucí, Syn Boií, ]ežiš

Kristus, pravý Bh a pravý lovk, pišel na svt,

aby svdectví pravd vydal, o nebeském království

kázal, ovce zahynulé shledal, a cestu jim slovem

i skutkem k vné radosti ukázal, v tom pln vli Otce svého.

Pána Boha. Milostivý spasitel v pokoe a v tichosti i v chudob

jsa zavržený od pyšných lidí a od chytrákv tohoto svta, a zvlášt

od biskupv, od mistrv, od knží a zákonníkv, kteí se mu
vždy protivili, pracoval s lidmi v kázaní až do smrti ; a to uinil

z velikého slitování. Protož píše sv. Mat. v 9. kap. ka: „Vida

Ježíš zástupy, slitoval se nad nimi, nebo byli trápeni, a leželi

jako ovce, nemajíce pastýe." Protož ekl ueníkm svým: „Za**

jisté že mnohá jest, ale dlníci nemnozí
;

protož proste Pána

žni, a pošle dlníky na že svou." To jest: mnozí jsou lidé,

kteí by rádi slovo Boží slyšeli, a tak jako pšenice v stodolu

království Kristova se hodili: ale nemnozí jsou dlníci, totiž, že

málo jest vrných kazatelv, kteí z lásky pro chválu Boží, pro

lidské a pro své spasení pracují s lidmi Božími. Protož dí Spa**

sitel: „Proste Pána žni, to jest Boha, jenž jest Pánem všeho svta,
.

v

a pošle žence na že svou." To slovo sv. eho uvažuje „že



mnohá a pracovníci nemnozí", ka: „Toho bez tžké truchlívostí

mluviti nemžeme, nebo akoli jsou ti, kteí by rádi dobré vci

slyšeli, pece nejsou ti, kteí by pravili. Hle, svt knžími jest

naplnn, a pece ve žni Boží velmi ídký pracovník bývá nalezen

;

nebo úad knžský pijímáme, ale skutku úadu neplníme.

Ale uvažujte, brati moji ! uvažujte, co dí Pán : Proste Pána žni,

a pošle dlníky na že svou! Vy za nás proste, abychom uži"

tené vci vám pipraviti mohli, aby jazyk od napomínání neustal

;

a ponvadž místo kázaní jsme pijali, aby ped spravedlivým

soudem nás naše mlení neodsoudilo." Tolik sv. eho. Jehož

e, ale díve svého Spasitele, já uvažuje, umínil jsem pro chválu
v

Boží, pro spasení echv vrných, kteí žádají vli Boží poznati

a plniti, evangelia nedlní všecka kratice s Boží pomocí vyložiti,

žádaje, aby ti, kteí budou ísti neb slyšeti, byli spaseni, naped

se híchv varovali, Boha nade všechny vci milovali, spolu lásku

drželi, v ctnostech prospívali, a za mne híšného Pána Boha

prosili.

A že nemají obecn evangelií esky psaných, a výklad ne

tak brzy se ujme bez základu, protož chci vždy díve evangelium

položiti a potom výklad, aby našeho Spasitele slovo vždy nej^

více vznlo, a tak vrným bylo k spasení oznámeno ; nebo kdož

je v lásce do smrti slyší, ti budou spaseni a zde jsou blaženi,

jakož dí sám Spasitel : „Blaženi ti, kteí slyší slovo Boží a ostíc

hájí je." To uvažujíce máme piln, mile, staten a vesele slova

našeho milostivého Spasitele poslouchati, jiným je íkati a kázati,

peliv k rozumu pivoditi, a podlé jednoho písma druhé vykla"

dáti, jakož svatí Božím darem vykládají. I mám úmysl, abych,

což mohu, nejleheji vyložil k rozumu evangelia, akoli ne zcela

týmž zpsobem, jako káži.
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Nedle prvá v Advent.

EVANGELIUM PRVÉ NEDLEVADVENT.
Píše svatý Matouš v 21. kapitole.

^ ^^y^ se piblížili k Jeruzalému, a pišli do Betfage k hoe

Olivetské, tehdy Ježíš poslal dva uedlníky své, 2. Rka

jim : „Jdtež do msteka, kteréž proti vám jest, a hned

naleznete oslicí pivázanou a oslátko s ní. Odvažtcž je a pivete ke

mn. 3, A ekHí by kdo co vám, rcete, že Pán jích potebuje, a

hned propustí je»'' 4. Toto se pak všecko stalo, aby se naplnilo pO''

vdní skrze proroka , koucího : 5. „Povzte dcei Siónské : ,Aj, král

tvj bére se k tob tichý, a sed na oslicí, a na oslátku té jhu po'
robené.*'* 6. I jdouce uedlníci , a uinivše tak, jakž jim byl pikázal

Ježíš, 7. Pivedli oslíci i oslátko, a vložili na n roucha svá, a j e j

na vrchu na n posadili. 8. Mnohý pak zástup stlali roucha svá na

cest, jiní pak ratolestí strom sekali, a metali na cestu. 9. A zistu^

pové, [kteíž s pedu i s zadu šli, volali, kouce: „Hosanna

synu Davidovu. Požehnaný, kterýž se

bére ve jménu Pán."

TOTO
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OTO EVANGELIUM VSKUTKU STALO
se na Kvtnou nedli, protož více náleží k památce

toho dne, než dne dnešního. Avšak dnes je teme,
pamatujíce píchod jeho, kterýž dnes pipomíná] církev

kesanská, kterému íkají Cechové „Advent" po la-*

tinské ei; nebo latinsky adventus esky slov
píchod neb navštívení. A to pipomíná církev svatá

od dnešního dne až do dne Kristova narození; a tak již

ten veškeren as nazývají Advent, to jest as, v nmž
pamatují Kristovo navštívení.

Tu vz, že Kristovo navštívení jest troje, jakož

Písmo ukazuje: Prvé v tlesenství: tím nás navštívil, kdy se, jsa Bohem,
v život Panny Marie vtlil. O tom sám dí v i6. kap. sv. Jana: „Vyšel

sem od otce a pišel sem na svt."

Druhé navštívení Kristovo jest duchovní, jímž navštvuje milostí svou

nás ; neb on dí : „Miluj e^li mne kdo, ei mé zachovává, a otec mj bude

ho milovati, a k nmu pijdeme." To míní Kristus, že on a otec pijdou

k tomu lovku, kterýž Krista miluje a jeho ei zachovává. A o tom
navštívení dí ve Vzjevení sv. Jana v 3. kap.: „Aj já stojím u dveí a tluku;

uslyšili kdo hlas mj a oteve mi dvée, vejdu k nmu, a budu s ním
veeeti a on se mnou." U dveí Kristus stojí, tak že hotov jest milostí

vli lovka navštíviti, a tlue, když napomíná vdechnutím, bolestí, hrzou
neb nemocí, aneb dáváním darv rozliných. A kdož uslyší hlas jeho pi^

kázaní, a oteve dvée Kristovi, hích opust a vli svou k dobrému pln
obrát, k tomu Kristus vejde, milostí svou jeho navštíve ; a skonáni v té

milosti lovk, k híchu se nenavracuje, tehdy bude Kristus s ním veeeti

a on s Kristem, to jest radosti bude vné požívati. A tak Kristus na^

vštvuje lovka duchovn, i kdy híchv smrtelných lovk nechá a on

jemu je odpustí, i kdy zvláštní milostí ho obdaruje, i kdy ve smrti mi^

lostí svou k nmu pichází. A též tak i zlé lidi navštvuje hrzou, pomstou

a vným zatracením, a zvlášt ve smrti. Protož dí sv. Matouš v 24. kap.

„Bdte, neb nevíte, v kterou hodinu pán váš pijde." A ve Vzjevení sv.

Jana v 3. kap. dí: „Protož nebudeš^li bdíti, pijdu jako zlodj a nevzvíš,

v kterou hodinu pijdu k tob."

Tetí navštívení Kristovo jest budoucí v soudný den, o nmž sám
dí v 25. kap. sv. Matouše : „Když pijde syn lovka v sláv své a všichni

andlé jeho s ním, tehdy vsedne na stolici království svého, a shro^

máždni budou ped nho všichni lidé." O tom také píchodu íkáme ve

vyznání víry, že pijde soudit živých i mrtvých.

Pak z toho dále máš, že první navštívení to se jednou stalo, jakož

jednou
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jednou se vtlil; druhé to se každý^ den dje, jakož každý den vrné svou

milostí navštvuje, a zlé pomstou neb napomínáním ; tetí to se má jednou

státi. Z prvního navštívení máme býti velmi vdni, a tak mile na n
pamatovati; druhého máme býti pilni, aby s námi ráil pebý^'^ati, a aby

nás zvláštní milostí na den svého narození navštívil, máme se nábožn
chovati; tetího máme velmi piln ekati, nebo velí nám velmi piln

bdíti, to jest od híchu se ostíhati a v Boží milosti prospívati. A pro ta

ti navštívení ustanovila církev svatá, abychme o i dnešního dne pilnji

než prvé se v ctnostech zdokonalovali, pamatujíce, že vtlením k našemu
spasení pišel, a že milostí svou nás zvlášt navštíví na den svého na^

rození, a že po tetí, v soudný den pijda, dá nám vné království.

A k tomu navštívení jest trojí píprava: Prvá, aby vrní, ekajíce

svého pána, uctiv se chovali, a zvlášt, když se blíží. A to záleží na onom
slovu sv. Isaiáše v i. k. : „Pestate zle initi, ute se dobe initi." A jakož

dí David: „Odchyl se od zlého ai dobe." Druhá píprava jest, abychme
slyšíce, že tak veliký pán blízko jest, pipravili se, a to trojím zpsobem.
Pedn, pipravíce jemu dm, to jest vyistíce jemu duši od híchv; neb

on dí skrze Isaiáše v i. kap.: „Umyjte se a isti budte, odvrhnte zlost

myšlení svých od oí mých!" Po druhé máme se pipraviti v roucho

krásné, jakož dí Isaiáš v 52. k. : „Oblec se rouchem oslavy své, Jeruzaléme,

msto svaté!" Jeruzalém na tomto míst znamená vrných sbor, jenž jest

msto svaté, v nmž má král Kristus na vky pebývati ; a to msto má
se obléci v roucho slávy, to jest v ctnosti, jež iní lovka slavného. A to

roucho jest lepší každé duši nesmírn, než všechna roucha tohoto svta,

jimiž se tlo odívá: ano, jedna ctnost lépe odívá lovka, než které roucho

tlesné; a to roucho má býti bílé, to jest híchem nezprznné. Po tetí

máme se pipraviti, abychme dstojnou krmi tak velikému pánu dali. Krm
dstojná, jíž se krmí Kristus, jest vle jeho naplnní, jakož sám dí v 4. k.

sv. Jana : „Mj pokrm jest, abych inil vli toho, jenž mne poslal, abych

dokonal skutek jeho." A opt dí: „Pipravujte pokrm, ne ten, jenž hyne,

ale ten, jenž ostává u vném život, kterýžto pokrm dá vám syn lovka."
Ti sob pipravují pokrm, jenž nezhyne, kteíž plní vli boží a v tom
setrvají, neb na vky budou v radosti božství požívati. A tak vrní ke^
sané krmí Krista každý den, když jeho pikázaní plní. A to on sám
vyzná v soudný den, když dí spravedlivým: „Laen sem byl a nakrmili

ste mne; žízniv, a napojili ste mne."
Hle, tak se máme pipraviti, abychom dstojn jeho svatého navštívení

prvního pamatovali, k druhému a tetímu se pipravili, a tak dstojné
jeho svaté tlo na Boží narození pijímali. Nebo dí sv. Augustin v kázaní:

„Bratí nejmilejší! z milosti Boží již pišli nám dnové, v kterýchžto žá^

dáme, abychme Boží narození svtili
;
protož prosím a napomínám, abychme,

jakož nejlépe mžeme, pracovali, abychme na ten den s istým svdomím,
s velikou pilností, s istým srdcem i tlem k oltái Božímu mohli pi^

A2 stoupiti
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stoupiti, a tlo jeho a krev jeho, ne k soudu, ale k uzdravení duše a k spa^

sení hodni byli pijmouti. Nebo v Kristov tle život náš záleží, jakož

on sám dí: ,Nebudete''li jísti tla syna lovka a jeho krve píti, nebudete

míti života v sob/ Protož prom život, kdož chce vzíti život ; nebo ne"

promnili života, k soudu vezme život, a více bude z nho porušen, než

obživen. O kterak šastná jest ta duše, která s Boží pomocí tak svj život

pizpsobila, že jest hodná, aby Krista hostem pijala! Též zase, kterak

nešastné jest to svdomí a žalostivé, které se zlými skutky tak zprznilo,

že v nm Kristus neráí pebývati, ale dábel pone panovati!" To všedí

sv. Augustin.

Z té vší ei, jakož i svatý Pavel v dnešní epištole velí, vezmme
nauení: „Zavrhnme skutky temnosti," to jest, zbavme se híchv, jež

vedou k vné temnosti „a oblecme se v odní svtlosti," to jest, pijmme
ctnosti, jež vedou nás k vné svtlosti. Neb tak jsouce živi, dobe budeme
pamatovati navštívení Kristovo troje: budeme hodni, aby nás zvláštní

milostí navštívil nyní, potom ve smrti, a konen v soudný den. Ted nás

navštívil svým vtlením; to navštívení pamatujeme, že se již stalo. Také
nás navštívil svou milostí na ktu, že nás híchv zbavil; a jestliže sme po

ktu hešili, pece navštívil nás milostí v pokání; pakli kteí nehešili

smrteln po ktu, ale navštívil je zvláštní milostí a navštvuje. A tetího

navštívení v soudný den ekáme, jehož ekajíce máme vždy hotovi býti,

neb on sám dí: „Budte hotovi, neb v kterouž hodinu nenadjete se. Syn
lovka pijde." A máme tak býti hotovi, abychme mile, což nás potká,

pro milého Krista trpli, jakož on za nás híšné, nejsa nám povinen, za

své protivníky, mile ukrutnou smrt trpl; ke kteréžto smrti dobrovoln

do Jeruzaléma pišel, a na oslíku pijel s velikým pláem, ukazuje lidu

Jeruzalémskému milostivé navštívení.

Protož te se evangelium to dnes o navštívení duchovním, jímž na^

vštívil vrné skrze své svaté utrpení; ne aby jim bohatství pobral, ani

aby je hrdloval, ale aby jim, od smrti je vykoupe, vné království dal.

Protož prorokuje svatý Zachariáš dí k církvi svaté: „Hle král tvj pišel

k tob spravedlivý a spasitel, on chudý sed na oslici a na oslátku."

V té ei prorok tší církev svatou, ka: „Hle král tvj," král milostivý

ku pomst, mocný k obran, moudrý k správ, bohatý k odplat. Dí:

„tvj," že t stvoil, „tvj," že t živí, „tvj," že tebe od dábla brání,

„tvj," že t vykoupil smrtí, „tvj," že t do smrti miloval, „tvj," že

dá vné království, jestliže na konec budeš vden. Protož dí: „Hle, král

tvj pišel", neb pijel, „tob spravedlivý," jenž dá každému podle jeho

zasloužení; „spasitel," neb pišel, aby spasil, jakož sám dí: „Tak Bh
miloval svt, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož ví
v nho, nezahynul, ale ml život vný ; neb neposlal Bh syna svého na

svt, aby soudil svt, ale aby svt byl spasen skrze nho."
Hle, tu máš jeho svdectví, že poslán jest od otce na svt tento, aby

ne"
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nesoudil svta, ale aby spasil svt, to jest, lid vyvolený k spasení ze svta

;

nebo tch nebude souditi k vnému zatracení. Protož dí prorok církvi

svaté: „Hle, král tvj jde k tob spravedlivý a spasitel!" a „on chudý",

aby t chudobou svou obohatil, jakož dí sv. Pavel: „Kristus pro nás uinn
jest chudý, abychme my jeho chudobou zbohatli, totiž, nyní v ctnostech

a potom v radosti nebeské; neb proto pijel on chudý „na oslíku", jakož

evangelium svdí, jehož nehodlám nyní vyložiti; nebo lépe mi se zdá, abych

je zachoval ke Kvtné nedli, nebo se v tu dobu dalo, a také, abych již

neprodlel.

Protož, nejmilejší! mjte na tom dosti, a pipravte se k navští'

vení druhému a poslednímu, želíce híchv, prospívá^

jíce v ctnostech, plníce pokání, a žádajíce

srden jeho navštívení.

EVANGELIUM



10 Evangelium 11.

EVANGELIUM DRUHÉ NEDLE
V ADVENT.

Píše svatý Lukáš v 21. kapitole:

ten as ekl Ježíš ueníkm svým: „I budou znamení na

sluncí a na msíci i na hvzdách, a na zemi ssoužení ná-*

rod, nevdoucích se kam díti, když zvuk vydá moe a

vlnobití, 26. Tak že zmrtvjí lidé pro strach a pro oekávání tch

vcí, kteréž pijdou na všecken svt. Nebo moci nebeské pohybovati

se budou. 27. A tehdy uzí Syna lovka, an se bére v oblace s mocí

a slávou velikou. 28. A když se toto pone díti, pohletež a pO'^

zdvíhntež hlav svých, proto že se pibližuje vykoupení vaše." 29. I po^

vdl jím podobenství: „Patte na fíkový strom i na všecka stromoví.

3o. Když se již puí, vidouce to, sami to znáte, že blízko

jest jíž léto. 3 1. Takž i vy, když uzíte, ano

se tyto vci djí, vzte, že blízko

jest království Boží."

ONU



Nedle druhá v Advent. ii

^'.

NU NEDLI BYLA PAMÁTKA PÍCHODU
Kristova pokorného a tichého; dnes ukazuje evangehum
píchod Kristv mocný a velebný. Nebo onde eeno
jest, že pišel král tichý a chudý na oslíku ; ale dnes dí

evangelium, že uzí syna lovka ,jdoucího v oblace

s mocí velikou a slávou' : a to proto, aby ti, kteí nechtí

milovati tichého a pokorného, aspo báli se mocného a

slavného. A. tak pamt prvého navštívení hodí se ku

povýšení nadje, a pamt druhého k zachování bázn, nebo i nadji

i báze mají míti kesané. Nebo báze je zdržuje, aby k híchu se ne^

klonili, a nadje drží, aby protivné vci neporazily. Nebo dí Šalomoun:

„Odvrácení malých zabije je, a štstí bláznv zatratí je." Protož v evan^

geliu dnešním i báze jest položena, i nadje ukázána: báze neb hrza
od poátku evangelia až do onch slov: „A když ty vci se ponou;" a

pak nadje tu se poíná, když se potom dí: „pozdvihnte hlav svých,

nebo se blíží vykoupení vaše." I klade Spasitel náš i strach i nadji,

a ukazuje znamení, kteráž se stanou ped jeho navštívením v soudný

den, jež se stane, když dí: „budou znamení na slunci a na msíci." Po
druhé klade své navštívení, ka: „tehdy uzí syna lovka." Po tetí klade

utšení spravedlivých, ka : „Pozdvihnte hlav svých." Po tvrté klade na^

pomenutí k výstraze od zlého.

A tak všechno toto evangelium položeno jest, abychom piln k po^

slednímu Kristovu píchodu neb k navštívení patili. Nebo když se ueníci

tázali Krista spasitele o soudném dni, po Kvtné nedli na hoe Olivetské

kouce : „Povz nám, kdy ty vci budou, a které znamení navštívení tvého

a skonání svta?" tehdy mezi jinou eí odpovdl jim, ka: „Budou
znamení na slunci a na msíci" a dále. A klade spasitel znamení i na ne^

beských vcech, jako na slunci, na msíci, na hvzdách; i na zemských,

jako na zemi a na moi, i na lidech, kteí budou schnouti strachem a bázní.

I dí spasitel: „Budou znamení na slunci, a na msíci a na hvzdách."

A která znamení, dí v evangeliu sv. Matouš v 24. kap. : „Slunce se zatmí,

msíc nedá svtla svého, a hvzdy s nebe budou padati." Slunce znamení

již mlo, když se pro smrt Kristovu zatmlo, a též i msíc v tu dobu
potratil svtlo i hvzdy, jež berou své svtlo od slunce. Ale mže rozumno
býti, že slunce Kristus zatmí se ped soudným dnem, takže lidé nebudou
vidti vrou živou toho slunce; a msíc, jenž znamená církev kesanskou,
ten nedá svtla svého, totiž nebudou svítiti nauením pravým, ani skutky

dobrými; a hvzdy, to jest lidé, budou s nebe padati, to jest odpadnou
od nebeských obcování. Nebo drak Antikrist, jakož svdí sv. Jan ve Vzje^

vení, tetí ástku ocasem stáhne hvzd s nebe: ne hvzd onch, jež v nebi

svítí, nebo ty ani nebudou padati, ani nebudou staženy od draka, nebo
B na
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na vky tam ostanou : ale lidé odpadnou od nebeských vcí, hrzou a chy^

trostí Antikristovou, a svedením jeho poslv.

A to prorokoval Kristus, ka naped ueníkm: „Vizte, a nižádný

vás nesvede, nebo mnozí pijdou ve jménu mém kouce: ,Já jsem Kristus!,

a mnohé svedou." A potom dí, že povstanou falešní prorokové, a dají

znamení veliká a zázraky, tak aby uvedeni byli v blud, kdyby mohlo
býti, i vyvolení. A to se nyní velmi plní, nebo již Kristova pravda i Kristus

málo v lidech svítí, ani již chtí, aby evangelium nekázali a Krista nejme"

novali; a kohož chopí, an Kristovu pravdu pímo vyznává, toho proklí"

nají, pohánjí, vypovídají, hrdlují, muí i žalaují, i usmrcují. Jakož nyní

v Morav oficial a jiní vrného lovka hladem umoili, a knzi Marti"

novi, kazateli, nohy uhnojili; a co se stalo loni v Praze i nyní se dje
nad tmi, kteí pravdu Kristovu vedou, jest známo mnohým lidem. A to

vše pochází od Antikristových poslv, falešných kazatelv, již penz shá"

njíce na lidu k svému lakomství, pýše, rozkoši a smilství, dávají za

peníze híchv odpuštní pravíce, že papež jest zemský bh, jenž má moc
dávati, komuž chce, a když chce, odpuštní híchv: ale nepraví lidu, že

Kristus dí: „Nebudete"li se híchv káti, všichni zahynete!" Neb již zatmili

tak velmi pravdu, Krista, že již kazatelé více jmenují papeže než Krista^

a více velebí i drží ustanovení papežská, než zákon Pána našeho Jezu

Krista. A protož jest vrným jeho synm útisk v zemích; neb i v echách
i na Morav, v Míšni i v Anglii, i jinde jest veliké soužení, jakož jsem

toho svdom ; neb vraždí, muí i proklínají vrné knží, a do íma není

pro se postaviti, nebo tu jest vrchol vší Antikristovy zlosti: pýchy,

lakomství, smilstva, pokrytství i svatokupectví, takže od íma až do ech
svatokupectví a lakomství se vylilo. Nebo prodávají a kupují arcibiskupství

dráže než mnohá v echách panství, a odpustky dávají v nájmu, jakož

který Antikristv posel mže utržiti, aby mohl více na lidu sprostném

vylouditi. A proto lidé schnou, jedni bojíce se pravdy proti tomu vyznati

;

druzí nevdouce pro rozdlení knžské v kázaní, eho se mají držeti ; tetí

majíce veliké tesknosti, že tak jiní bloudí; a tvrtí trpíce hanní, kaceo"

vání i vraždní, a také pro veliké soužení pravdy boží. Nebo zvuí moe,
to jest lid tohoto svta, jenž se moi pirovnává. Dím : „zvuí," ohlašujíc,

že ti, kteí Krista následují a jeho pravdu vedou, že ti jsou bludní a kacíi.

A k tomu dí David, že divná jsou vzdvižení moe, to jest, že divn se

lidé povzdvihli proti Kristovi a proti pravd, a povzdvihli hlasu svého ; neb

opt dí David: „Povzdvihly vody hlasu svého."

A tak již jsou znamení na slunci Kristovi, že již pro híchv roz"

množení lidé ho nevidí živou vrou; a jsou znamení na msíci, to jest

na tch, kteí by mli, vezmouce svtlo písma od Krista, jiným svítiti,

ti již nesvítí; a jsou znamení na hvzdách, že ti, kteí by mli žádostí

lpti v nebesích, ti k zemským obyejm žádostí se pichýlili, a zvlášt

ti, kteí by mli jiným svítiti: jako jsou misti a preláti, totiž nad jiné

v du/"
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v duchovním úadu posazení, neb tací uení, již jsouce zle živi, jiné po"

horšují, padají od svtla vného; jakož zase, kteí uí jiné spravedlnosti,

jsouce dobe živi, budou se stkvíti na vky. Jakož dí Daniel prorok v 12.

k. : „Kteíž ueni budou, stkvíti se budou jako blesk nebeský; a kteí

uí spravedlnosti mnohé, jako hvzdy na vné vky, totiž: budou se

stkvíti." Hle tu máš, že vzjevn prorok nazý^^á uené lidi dobré, již jiné

uí, hvzdami; a ti mají své svtlo od slunce Krista, jenž jest slunce spra^

vedlnosti, jakož dí Malachiáš : „Vám, bojícím se jména mého, vzejde slunce

spravedlnosti." Ale falešným knžím a kazatelm to slunce za horu zašlo,

jako dí Micheáš prorok v 3. k. : „Zajde slunce nad proroky, a bude nad

nimi zatmn den." A ihned ped tím dí: „Toto dí pán na proroky, kteí

svádjí lid mj, kteí kousají svými zuby, a káží, že pokoj jest, a nedáni

jim kdo v ústa jich co, svatým iní na nho boj neb válku." A snad toto

písmo dotýká se tch, již na ty, kteí jim po jich vli nechtí býti po"

drobeni, vydávají kíž, a svatou nazývají válku, a boj svatý, dávajíce i hí-'

chv i muk zbavení tm, kteí k boji pomáhají. Divná vc: sami nemohou
sebe zbaviti blech a much, a pak chtí jiné zbaviti pekelných muk svým
dáváním, ani se nemodlíce za to, ani dobe jinak nejsouce živi! A je^i

který vrný kesan, jenž káže proti jich zlob, tehdy k nmu nenávist

mají, a vymyšlenou zlobou staví služby boží, nemohouce jinak staviti kázaní,

jež jich zlosti lidu oznamuje.

A tu chytrostí Antikrist svrchovan svou zlobu vede proti svobod
a chvále Pána našeho Jezu Krista. O té chytrosti psal jsem pln v jiných

knihách; i v eských i v latinských. A zdá mi se, že ta chytrost jest nej'-

horší a nejtžší vrným kesanm; nebo ani hanní, ani muení, ani umo^
ení nemže staviti pravdy kázaní u vrném Kristovu kazateli, jenž práv
Boha miluje; ale vymyšlené stavení služby Boží jest veliký útisk, ne tomu,

jenž by rád kázal, ale lidu, jenž by rád slyšel. Neb co mže více tísniti

kesany, než aby jim nedali pohbu, ktu, zpovdi, tla božího? Mezi

kterými útisky nejtžší jest, kdyby ktíti nechtli. Ale tomu by se vyhnuli

vrní a rozumní kesané: knží neposlouchajíce toho pikázaní, a jiní

lidé nedbajíce, kde by 'e pohbili, a dítky ve veliké nouzi sami by ktili,

a tak s boží pomocí by roztrhli Antikristovy síti, jimiž chyte pod jménem
svatého poslušenství lidi mámí. A to jest ono náramné trápení, o nmž
dí Spasitel: „že bude tehdy trápení veliké, jaké nikdy nebylo od poátku
svta až dotud, aniž bude. A nebyli^i by ukráceni dnové ti, nebyl by
spasen nižádný lovk; ale pro vyvolené Boží ukráceni budou dnové ti."

A jist bh nynjšího asu dává vrným rozum toho svatého evan"

gelia o znameních soudného dne, aby bh svta pozorujíce, slova svého

Spasitele vážili, a rozumjíce, piln se pipravili proti chytrosti Antikristov

;

nebo po znameních tch nezmešká se píchod syna Božího. O kterémžto

dí dále evangelium, že „moci nebeské hnou se", totiž andlé, jakož dí sv.

eho, hnou se k soudu se synem lovka proti híšníkm. Nebo dí

B2 písmo

:
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písmo: „Nastrojí stvoení na pomstu nepátel". Protož dále dí:„ A tehdy

uzí syna lovka/' to jest Ježíše Krista, jenž jest syn ne dvou lovku,
ale jednoho lovka. Panny Marie. „Jdoucího," to vz k soudu. „V oblace"

— kteraký bude oblak, on to ví! „S mocí velikou," to proti hrdým híšníkm
moc veliká; neb dí David prorok: „Ohe ped ním pjde, a páliti bude

vkol všecky nepátely jeho. „A s velebností," totiž k utšení spravedli"

vých ; neb ihned dále dává utšení svým, ka : „A když ty vci se ponou,
vzezete," totiž k mé pomoci istým srdcem patte, „a povzdvihnte hlav

svých," to jest rozumy své; jakož dí sv. eho: „Hlavy vzdvihnouti jest,

mysli k radosti otce nebeského povzdvihnouti." Neb dále dí Spasitel : „nebo
se blíží vykoupení vaše," jako by ekl: „tu bude vaše vysvobození a zlých

vné zatracení." Dále dí evangelium : „A povdl jim podobenství: ,Hledte

na fíkový strom i na všecky štpy' a tak dále ; dává Spasitel svým vhodné

znamení, že jako když ovoce na stepích dospívá, tehdy blízko jest léto:

též kdy již morové, hladové, války, zem tesení, a znamení naped eená
jsou v svt, tehdy vrným blízko jest království boží, to jest blahoslav

venství, kteréž budou míti v nebesích. Protož dí dále Spasitel : „Též i vy,

když uzíte, že ty vci se djí, vzte, že blízko jest království Boží."

A potvrzuje Spasitel náš té ei písahou, ka: „Vru pravím vám, že

nepomine pokolení toto," to jest, lid nepjde ze smrti do nesmrtelnosti,

„až se všechny vci," totiž již eené, „stanou". Dokazuje toho ka: „Nebe

i zem pominou," to jest, nebe se promní, že bude krásnjší po soudném
dni; i zem se promní; „ale .slova má nepominou," to jest nepromní se,

ale stane se vždy to, což sem tmi slovy mínil." Toto krátce na evangelium.

A že Spasitel milostivý o svém píchodu neb navštívení posledním

asto mluvil, vystíhaje své vrné a pravé, kterak bude hrozné, protož

máme piln na ten píchod pamatovati, velmi ho uvažovati, a tak dobe
máme živi býti; nebo pijde pán zlým velmi hrozný, tak že eknou za^

tracenci horám: „Padnte na nás!"; pijde ten, jenž nižádného zatracence

neuslyší; pijde ten, jenž všechny zlosti každého lovka všem andlm,
lidem i dáblm oznámí; pijde ten, jenž vným ohnm všechny zatra-*

cence spálí; pijde ten, jenž k vnému ohni a k temnosti, a k všeliké

bíd zlé odsoudí. Protož dí sv. eho dnes v kázaní: „Ten den, bratí

nejmilejší! ped oi položte. A cožkoli nyní tžké se zdá, bude lehké,

nebo o tom dni dí prorok: ,Blízko jest den Boží, veliký a hrozný velm.i,

a kdo jej strpí?' A prorok Sofoniáš v 2. k. dí: ,Blízko jest den Boží veliký,

blízko a brzký velmi, hlas dne božího hoký, trápen bude tu silný, den

hnvu den ten, den zármutku a úzkosti, den truchlivosti a bídy, den

temnosti a mrákoty, den oblaku a boue, den trouby a troubení." To So"

foniáš, ukazuje, že den soudný zlým bude velmi hrozný. O nmž takto

píše svatý Petr: „Pijde den Boží jako zlodj, v kterýžto nebesa velikou

prudkostí pominou, a živlové horkostí se rozboí, a zem, a ta kteráž v ní

jsou stvoení, pálena budou. A ponvadž ty všechny vci mají se rozply--

nouti.
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nouti, i jací my musíme býti v svatých obcováních a dobrotách, ekajíce

a chvátajíce k píchodu dne Pána našeho Jezu Krista, skrze nhož nebesa

hoíce se rozplynou, a živlové horkostí ohn vzprahnou." Tak píše Petr

apoštol o dni soudném, v kterýžto den nad námi nahoe bude soudce,

uražený od zlých, jim hnvivý, dole peklo hrozné otevené, na pravici

všichni híchové vzjevn žalujíce, na lavici dáblové do pekla táhnouce,

okolo i ze zadu svt hoící, naped andlé do pekla ženouce, vnit sv^
domí ukrutn kousavé, zevnit ohe vný tlo pále, a všichni svatí od^

souzení potvrzujíce a kouce se soudci: „Jdte zloeení do vného ohn!"
O nejmilejší ! uvažujíce tak tžký a hrozný píchod Kristv a den soudný,

pamatujme piln na Kristv první píchod, že vtliv se, pišel na svt,

v práci pro naše spasení. Budme vdni, a nás nyní duchovn svou mi^

lostí navštíví, a v smrti a nás nalezne hotov}^ Pamatujme poslední píchod
hrozný, abychme byli k nebeské radosti pisouzeni; nebo dí sv. eho
v dnešním kázaní: „Ten den, bratí nejmilejší! vší neb plnou myslí pa^

m atujte, život napravte, zvyky promte, zlá pokušení pemáhejte, híchv
spáchaných pláem mstte; nebo píchod vného soudce tím bezpenjší

jsouce, uzíte, ím více nyní ukrutnosti se jeho bojíce pipravujete.

Ty všechny vci k našemu spasení ra zpsobiti milosrdný

Spasitel, Bh a lovk pravý, požehnaný na

vky, Ježíš Kristus

!

B3 EVANGELIUM
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EVANGELIUM TETÍ NEDLE
V ADVENT.

Svatý Matouš v ii. kapitole:

ten as když uslyšel Jan v vzení o skutcích Kristových,

poslav dva z uedlník svých, 3. ekl jemu : „Ty''li jsi ten,

kterýž pijíti má, íH jiného ekati máme ?" 4. I odpovídaje

Ježíš, ekl jim : „Jdouce zvstujtež Janovi, co slyšíte a vidíte. 5. Slepí

vidí, a kulhaví chodí, malomocní se istí, a hluší slyší, mrtví z mrtvých

vstávají, a chudým evangelium se zvstuje. 6. A blahoslavený jest, kdož

se nehorší na mn." 7. A když oni odešli, poalJežíš praviti zástupm

o Janovi : „Co jste vyšli na pouš vidti? Ttínu''lí vtrem se klátící ?

8. Aneb co jste vyšli vidti ? Clovka^i mkkými rouchy odného ?

Aj, kteíž se mkkými odívají, v domích královských jsou. 9. Aneb

co jste vyšli vidti? Proroka^lí ? Jist pravím vám, i více nežli proroka.

10. Tento jest zajisté, o nmž psáno: ,Aj, já posílám

andla svého ped tváí tvou, kterýž pipraví

cestu tvou ped tebou."

V TOMTO



o, co tch pochlcbníkv jest u dvora papežova; k nmuž nejvtší

pochlebníci lezou. Str. 21.
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'^'-Tuii^J'-^^

TOMTO EVANGELIU JEST ZMÍNKA
o vezení svatého Jana, ktitele Kristova; po druhé,

o divných skutcích Pána Ježíše Krista ; po tetí, o chvále

svatého Jana. O vzení dí evangelium : „Když uslyšel

Jan v okovách skutky Kristovy." Tu vz, že sv. Jan
byl v okovách v žalái proto, že káral Heroda krále

z cizoložství, jakož píše sv. Matouš v 14. kap. ka:
„Herodes popadl Jana a svázal a vsadil ho do žaláe

pro Herodiadu, ženu bratra svého; nebo íkal jemu

Jan : ,Nesluší jí tob míti.'" A svatý Marek dí v 6. k.

:

„Herodes bál se Jana, vda, že on jest muž sprave-'

dlívý a svatý, a stehl ho. A slyše ho, mnohé vci inil, a rád ho

poslouchal." Pro? to dí sv. Jan Zlatoústý v kázaní o svatém Janu:

„Pravil Jan Ktitel to, což bylo po zákonu, co po spravedlnosti, co

bylo k spasení; jist to pravil, co nebylo k nenávisti, ale k milování."

Opt dí: „Heroda Jan svatými napomínáními, ne žalobou, napomínal,

jakožto milovník istoty, cht, aby byl spasen, ale ne zatracen." Ale že

smilství tžko kdo zanechá, protož Herodes necht smilství zanechati a

smilnice cizoložné opustiti, Jana jav spoutal a do žaláe vsadil; a on jsa

v okovách, uslyšev skutky Kristovy poslal k nmu své ueníky. Protož dí

evangelium: „Když uslyšel Jan v okovách skutky Kristovy, poslav dva

z ueníkv svých, ekl jemu: „Ty^i jsi ten, jenž máš pijíti, ili jiného

ekati máme?" Tu vz, že svatý Jan nepochybuje, je4i Kristus ten, jenž

pišel, aby híchy svta sal; nebo díve vyznal, ka: „Hle beránek boží,

jenž snímá híchy svta!" A poznal ho, jsa ješt v život matky, a radoval

se; a když ho ktil, slyšel svdectví od Boha otce, že on jest syn jeho

milý, jehož máme poslouchati. Ale tázal se svatý Jan, maje péi o své

ueníky a o jiné lidi, aby o Kristovi nepochybovali, ale aby v nho vili,

poslouchali ho, a konen následovali; a proto kázal ueníkm, aby se

otázali Krista kouce: „Ty4i jsi ten, jenž máš pijíti" jakožto vykupitel

zaslíbený, „ili jiného ekati máme?"
A dí dále evangelium; „A odpovdv Ježíš, ekl jim: ,Jdouce zv^

stjte Janovi ty vci, které ste slyšeli a vidli;" neb jakož píše sv. Lukáš
v 7. k., v tu hodinu uzdravil mnohé od neduhv, a od ran, a od duchv
zlých, a mnohým slepým dal zrak. A odpovdv ekl jim: ,Jdouce zv^
stjte Janovi ty vci, které ste slyšeli na kázaní, a vidli na divných skutcích'.

Tu dí sv. Ambrož: „Odpovídá Pán radji svými skutky nežli emi". A sv.

Jeroným dí: „Mlte slova, mluvte skutkové". A tak milostivý Spasitel dal

nauení, ne Janovi, ale jeho ueníkm, aby vili, že on jest ten, jehož

ekali, aby pijda sal híchy a od zatracení vysvobodil. A aby ukázal,

že on jest ten, jenž uzdravil mnohé, dí: „Slepí vidí," a dále. Tu vz, že

C2 sle^



20 Evangelium III.

slepými znamenají se ti, kteíž z hlouposti heší; kulhavými ti, kteíž

jednak zle, jednak dobe iní; malomocnými ti, kteí z vehké žádosti heší;

hluchými ti, kteí jsou v zlob zatvrzeni; mrtvými ti, kteí z velikého

zvyku heší. A ti všichni nyní milostí Spasitele našeho mohou býti uzdra^

veni, a mnozí jsou již uzdraveni, takže ti, kteí z hlouposti hešili, již

vidí, znajíce, co jest hích, a kterak byli híchem zaslepeni; pak kulhaví,

kteí byli jednak zle, jednak dobe živi, již stále jsou dobe živi; a malo^

mocní, híchem zprznní z žádosti, již jsou isti; a hluší, již byli slova

Božího nedbalí, již ho mile poslouchají; a mrtví, to jest, již smrtelným

híchem v duši umeli a ze zvyku hešili, ti jíž z toho zvyku vstávají:

a v tch pti vcech duchovních jest vtší div, než v tlesných uzdraveních,

a vtší Boží milost než v onch. A pak šestý div položil milý Spasitel,

ka: „Chudým boží slovo se zvstuje," latinsky, evangelisantur', to jest:

evangelium, jež jest slovo boží, požívají, a tak i sob i jiným prospívají,

sami slyší a jiné uí, „Chudí," rozumj duchem pokorní, ti Božím slovem

prospívají.

Tu vz, že kázáním slova Božího rozum se osvcuje, po druhé žádost

se spravuje, zlá žádost se uhašuje, zatvrzelost v zlob se ruší, hích se

zapuzuje, a Boží milost se v lovku plodí. Z toho vz, že kdož z tch
šesti prospchv, slyše slovo boží, nižádného na sob necítí, ten má zna^

mní, že slova božího poslouchá neužiten. O blahoslavení duchem chudí,

k nimž jest poslán Spasitel, aby jim kázal! Jakož sám dí skrze Isaiáše:

„Abych vzvstoval tichým, poslal mne, abych léil skroušené v srdci, a abych

pravil vznným odpuštní, a zaveným otevení, a abych kázal léto milo'-

stivé pánu".

Dále dí v evangeliu Spasitel : „A blahoslavený ten, kterýž nepohorší se

nade mnou!" Tu vz, že rozlin se horší lidé nad Kristem. Nkteí se

horší nad jeho milosrdenstvím, kouce, že nemstí maje mstíti, nebo že

mstí nemaje mstíti; o prvém kouce, jak dí Habakuk v i. kn. : „Pro
nepohlédneš na ty, kteí zlé iní?" to jest, pro nepomstíš? O druhém
ekl onen líný sluha (Matouš v 25. k.): „Vím, že ukrutný jsi!" Nkteí
horší se nad jeho moudrostí, domnívajíce se, že nco iní, což by neml initi

;

jako ti, kteí lají povtí, nebo ti, již se domnívají, že by oni lépe mohli

vymysliti, než Bh uinil; a tak diví se, že se zlým dobe vede, kouce
Jeremiášovo slovo v 15. k. : „Pro cesta zlých jest šastná?" totiž, pro
se zlým po jich vli dje? Nkteí se horší nechtíce s ním trpti, jako se

pohoršili ueníci jeho, jimž ekl: „Všickni vy pohoršíte se nade mnou!"
Nkteí se horší nad jeho chudobou, jako obecn knží, kteí nechtjí býti

dobrovoln chudí; tak se pohoršil onen mládenec, jenž odešel od Krista,

zarmoutiv se, když mu ekl (Matouš 19.): „Jdi, prodej všecko, což máš,

a dej chudým, a pojd za mnou." Nkteí se horší nad jeho eí, kouce
s židy v 6. k. sv. Jana: „Tvrdá jest e, i kdo ho mže poslouchati?"

A tak se horší všichni, kteí jeho pikázaní nezachovávají, domnívajíce se,

ze
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že by byla tžká; a tak obecn nad Kristem se horší, kdož jemu a v nho
neví, a kdož, co on pikázal, neplní. Protož blahoslavený jest ten, kdož

se nad ním nepohorší na konec ; nebo a se mnozí horšili,pece navrátivše

se, jeho milostí se polepšili.

Potom dí evangelium: „A když oni odešli, poal Ježíš mluviti k zk"

stupm o Janovi: ,Co ste vyšli na pouš vidti? ttinu vtrem se klátící?'

jako by ekl: ,Domníváte se, že by Jan byl jako ttina vnit prázdný,

nemaje v sob milosti Boží?' a, domníváte se, že by jím klátilo pochle-

benství, že ke mn poslal, a nestálost, že díve mi svdectví vydal, ka:
,Aj to beránek Boží, jenž snímá híchy svta?' a že nyní se táže: ,Ty-li

jsi ten, ili jiného ekáme?' Vzte, že nehnul se od svého svdectví, jako

se hýbá ttina ped vtrem." Tu svatý eho takto mluví: „Ttiny ihned

jak vítr se dotkne, na stranu jí hne. A co skrze ttinu? jenom tlestná žádost

se znamená, kterážto jakž se jí píze neb utrpení dotkne, ihned se na

stranu ukiví. Neb zaduje4i vtík pízn, raduje se, chlubí se, a všechna

se k pízni obrátí; ale zaduje-íi vtík utrhání odtud, odkud dýmal vtík
chvály, tehdy ihned se k hnvu obrátí. Ale Jan nebyl ttina vtrem klá-

cená, nebo ho ani píze chvály pochlebníkem neuinila, ani íkoli hnv
ukrutným neuinil, aniž ho- šastné vci v pýchu povzdvihly, aniž protivné

v ctnosti ponížily; protož ttinou vtrem klácenou nebyl, jímž od pímého
stání nižádná vc nehýbala. Protož ume se, nejmilejší! abychom ttinou

od vtru klácenou nebyli; utvrdme úmysl mezi povtím jazykúv postavený,

stj bez pohnutí stav mysli naší, nižádné utrhání nás k hnvu nepopud,

ani k pízni nedostatené nás píze nesklouj, aniž protivné vci zarmu-

cujte, tak abychme my, již jsme v stálosti víry ustanoveni, vcmi tohoto

svta nestálými hnuti nebyli." To sv. eho. Krátce rozumj : nedej sebou

hnouti ani pochlebenstvím k pýše, ani utrháním k hnvu, ani štstím

k híchu pýchy neb k rozkoši, aniž se dej protivenstvím, jako chudobou

neb jinou vcí, hnouti k netrplivosti. Zstaneš-li tak, tehdy nebudeš ttina

vtrem klácená a budeš hoden, aby t Kristus chválil, jako chválil sva-

tého Jana.

Dále dí Kristus: „I co ste vyšli vidti? lovka mkkými rouchy odd-
ného ?" Jako by ekl : Jan není pochlebník ; nebo kdyby chtl pochlebovati,

nebydlil by na poušti, aniž by sedl v houni, jsa u Heroda v žalái. Kdyby
chtl pochlebovati, tehdy by pochleboval králm, ne mn chudému; neb

kteí chtí v mkkém a krásném odvu choditi, ti u domv králových

jsou a pochlebují, O, co tch pochlebníkv jest, a zvlášt knží u dvor
knížeckých, královských a panských, a zvlášt u dvora papežova ! k nmuž
nejvtší pochlebníci lezou, a modlí se a klanjí více než Pánu Bohu. A to

vše iní, aby v mkkém rouše a v drahém chodili, aby pýchu, rozkoš a la-

komství plodili ! Jist daleko ti od Janova života zabloudili ! A bda nám
bude, kteí trpti nechceme, a lehce jsouce živi, chceme býti spaseni! Bda
tm, kteíž pyšné roucho pro chloubu nosí, kteí je divn stíhají, kteí

C3 ho
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ho mnoho mají, ehož tak mnoho aneb více než oni molové požívají!

A tch povzbuzuje sv. Jakub apoštol, ka v 5. k. : „Lkejte již, bohatci,

a plate, kvílíce nad bdami svými, kteréž vám pijdou! Bohatství vaše

zhnila, a roucha vaše od molv sndena jsou, zlato a stíbro vaše zrezivlo,

a rez bude vám na svdectví, a bude žráti maso a tlo vaše jako ohe!"
Toto pamatujíce moudí lidé, nemnozí sob roucha drahého; ale jakož

vhodn mohou hanbu pikrýti a zimu zahnati a potebu tíu uiniti, tak

roucha užívají. Neb pro ty vci jest roucho dáno od Boha Ev a Ada"

movi, když zhešili; neb vník jim dal, aby hanbu pikryli, a kožíšek,

aby ped zimou se chránili. Kle, Jan houni ml, jíž i hanbu i zimu stejn

zahnal; protož chválí ho Spasitel, že nechodí v rouše mkkém.
Dáíe dí evangelium: „I co ste vyšli viáéti? proroka?" jako by ekl,

že Jan nemlí ze závisti, jako by chtl býti nade mne nazván prorokem;

protož „vru pravím vám, že jest vtší než který jiný prorok, nebo on
jest, o nmž psáno jest: ,Aj já posílám andla svého ped tváí tvou."

Ta e jest e otce Boha k synu; neb otec Bh ped Kristem, synem
£vým, poslal Jana, aby on díve kázal, díve ktil, díve pro kázaní umeí

;

a tak cestu lidu pipravil, aby Krista poznali a v nho vili. Protož ekl
knžím Jeruzalémským, v i. kapitole sv. Jana: „Já ktím vodou, ale mezi

%-ámi stál, jehož vy neznáte: on jest, jenž po mn pijde, ten jenž pede
mnou uinn jest, jemuž nejsem hoden, abych rozvázal emen obuvi jeho."

A tak Jan poslán jest od boha, aby ped Kristem, jakožto lovkem díve
kázal, díve ktil, a díve lidu cestu pipravil; a ta cesta jest cesta

Kristova, jíž šel za Janem, aby nás okíil, híchv
zbavil, a na konec, budeiriC''Íi dobí, dal nám

z milosti život vný.

EVANGELIUM
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EVANGELIUM NEDLE TVRTÉ
V ADVENT.

Píše svatý Jan v i. kapitole:

ten as poslali Židé z Jerusalema knéží a Levity, aby se

ho otázali: „Ty kdo jsi?" 20. I vyznal a nezapel, a vyznal:

„Ze já nejsem Kristus". i\,\ otizali se ho : „Což pak ?

Eliáš jsi ty?" I ekl: „Nejsem". Jsi ten prorok? Odpovdl: „Nejsem".

22. I ekli jemu : „Kdožs pak? A odpov dáme tm, kteíž nás
v

poslali. Co pravíš sám o sob ?" 23. ekl : „Já jsem hlas volajícího na

poušti : , Spravte cestu Pán,' jakož povdl Izaiáš prorok". 24. Ti

pak, kteíž bylí posláni, z farize bylí. 25. I otázali se ho a ekli

jemu : „Pro tedy ktíš, jestliže ty nejsi Kristus, ani Eliáš, ani ten

prorok" ? 26. Odpovdl jim Jan, ka : „Já ktím vodou, ale u pro^

sted vás stojí, jehož vy neznáte. 27. Toto jest ten, kterýž po

mn pišed, pedšel mne, u jehož obuvi já nejsem

hoden rozvázati emnka." 28. Toto v Beta/*

bare stalo se za Jordánem,

kdež Jan ktil.

TOTO
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OTO SVATÉ EVANGELIUM UKAZUJE
svatého Jana dobrotu a zlost knžskou, a tak uí vrné
kesany, ahy v dobrot svatého Jana následovali, a

aby v zlobu knžskou neupadli. Janova dobrota uka^

zuje se na vyznání pravdy a v pokoe : vyznal pravdu,

povdv, ím nebyl, a nezapev, ím byl; pokoru

ukázal, ka: ,Já hlas volajícího na poušti!" Zloba

knží, již poslali, a byli posláni, v tom se ukazuje,

že jim v nenávisti byl život svatého Jana, jakož

svdí evangelium; neb íkají: „Což tehdy ktíš?"

A Spasitel náš dí v ii. k. sv. Matouše: „Pišel Jan,

ani nejeda," t. masa, „ani nepije," totiž vína, „a praví: ábla má!" totiž

v sob. Po druhé se ukazuje jich zloba, že nechtí míti dosti na dobré

odpovdi, ale doléhají, kouce : „Pro tedy ktíš, ponvadž ty nejsi Kristus,

ani Eliáš, ani prorok?" O, co zloby té mají nynjší knží, již jiné, kteí

jsou dobe živi, nazývají dábelníky! neb když je kacíi nazývají a blud"

nými, tehdy v tom je za dábelníky mají. A to svým vrným Spasitel prO"

rokoval v lo. k. sv. Matouše ka: „Ponvadž hospodáe dábelníkem na'

zývají, tím více i domácí jeho." A jakož oni bránili Janovi ktíti, kouce:
„Pro tehdy ktíš?" též nynjší brání i kázati i ktíti i mši sloužiti tm,
kteíž Boží pravdu vedou. Sami nekáží upímn pravdy, aby lidé híchv
nechali, a jiným brání; jakož i oni knží nekázali Božího zákona, a Kristovi

bránili, zacpávajíce jemu ústa, jakož svdí S. Lukáš, a proklínajíce t>-,

kteí v nho vili, jakož svdí sv. Jan. Totéž nynjší iní, posílajíce posly

své i z íma i z Prahy, a dobývajíce bul, aby kázaní v kaplích stavili a

knihy pálili; jakož se stalo za arcibiskupa knze Zbyka, a nyní se dje
v zmatcích Pražského arcibiskupství. Pohíchu ! neposlouchají ti, že Bh dí

v tomto evangeliu: „Zpravte cestu Boží!" Jan zpravoval, sám dobe byl živ,

jiným cestu k spasení ukazoval, z híchv káral, a kterak mli živi býti,

kázáním svým ukazoval; protož i íkal: „Já hlas volajícího na poušti,

zpravte cestu Boží!"

Tu pozorovati máme, že svatý Jan pokorn svou kehkost vyznal,

ka: „Já jsem hlas volajícího na poušti," to jest: „já volám za toho, jenž

volá na poušti." A tak rozumj, že svatý Jan jest volavec Boží, káže na

poušti a volaje lid k pokání, ka u Lukáše v 3. k. : „ite hodnéskutky pokání,

nebo se piblížilo nebeské království." A to volání iní Bh, jenž volá pO'

kání; Bh lovka skrze každé stvoení, jakož dí sv. Augustin: „Nebe

i zem i všechny vci, kteréž v nebi i v zemi jsou, híe všudy mi praví, abych

t miloval, aniž pestávají praviti všem lidem, aby nemohli výmluvy míti,

že Boha nemilovali." Po druhé volá Bh na poušti tohoto svta, že každý

lovk jest velmi kehký; protož ekl Isaiášovi v 40. k. : „Volej!" A Isaiáš:

.,Co
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„Co budu volati?" A Bh jemu: „Každý lovk seno, a všechna jeho

oslava jako kvt polní!" To uznamenav Šalomoun, jsa zklamán marností

svta dí: „Marnost nad marnostmi, a všechny vci marnost!" to jest:

lovk, kterýž se dá ke kterýmkoli vcem, opust Boha, nenalezne sob
než marnost; nebo zhyne jemu všech vcí utšení. Protož potebí jest

lovku, aby piln Bohu sloužil, a vcí, kteréž mu Pán Bh dal, nic dále,

než k jeho chvále a k svému spasení, nepožíval; a tak aby se nejprve

poznal: kdo jest? jaký jest? kde jest? a kde bude? Kdo? že lovk od Boha
stvoený a jeho krví vykoupený; a jaký jest? že pro híchy bídný a v skut"

cích nedostatený; a kde jest? že v bídném svt, jenž jest pravá pouš, plná

hadv jedovatých, t. j. knží a jiných utrhav zlých, jímž ekl svatý Jan

i Kristus, že jsou hadí pokolení. A kde bude? bda, dostane^li se do v'
ného ohn!

A jist, kdyby lovk asto v sebe hledl a sebe poznal, tehdy by mohl
i Boha poznati, i mnohé vci jiné sob ku prospchu. Protož mudrci na^

psali nad veejemi své školy toto: „Poznej sebe sám!" aby, kdo chce mou-
drosti znáti, nejprve od sebe poal ; neb kdož sám sebe práv nezná, kterak

jiné vci mže poznati? Svatý Jan poznav se, co jest, vyznal pokorn, že,

jest hlas volajícího na poušti; a poznal a oznámil dstojenství Spasitele

ka: „Já ktím ve vod," ukazuje, že on po nm bude ktíti; „ale mezi

vámi jelikož Bh, i také lovk jest, jehož vy pro hích váš a pro nepo-

znání proroctví neznáte. On jest, jenž po mn pijde ktít, kázat a uit,

jakož po mn poal se jest v život podle lovenství i po mn se na-

rodil; ten, jenž pede mnou uinn jest, ne podle Božství uinn, ani podle

lovenství díve stvoen, ale ten, jenž pede mnou i ped každým lo-

vkem v dstojenství první jest.

Tu pomni, že Kristus v Božství není uinn, a že, pokud lovkem,
po svatém Janu jest uinn, v dstojenství nejprvnjší jest uinn. A to

dstojenství vyznává Jan, ka : „Jehož nejsem hoden, abych rozvázal emen
obuvi jeho." Jako by ekl: „I co div jest, že ten dstojnjší než já jest,

jehož znám, že se po mn narodil, ale tajemství jeho narození pln ne-

znám?" Tak dí sv. Peho. A tak skrze emen, jímž obuv se k noze pi-

vazuje, rozumí se spojení lovenství Kristova s Božstvím; nebo syn

Boží vzal na se lovenství tím podobenstvím, že jakož díve jest noha,

a ostanouc nohou vezme na se obuv a bude skryta pod obuví: též Božství

v osob syna Božího vzalo na se lovenství a ostalo Božství, skryté tlestným

oím ped lovenstvím. A toho spojení Božství s lovenstvím není hoden

Jan rozvázati, jakož dí, vyznávaje pokorn své v tom neumni: „Nejsem
hoden, abych rozvázal emen obuvi jeho."

Z té ei bratí erní mniši proti bosákm dovodí, že Kristus chodil

v stevících jako oni, kouce, že by byl nemluvil Jan o jeho obuvi tak,

kdyby jí neml ; a bosáci zase proti nim praví, že Kristus bos chodil jako

oni, neb by jinak na hodech Maria Magdalena nebyla nemohla jemu noh
slzamiD
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slzami mýti. Ale v tom sváru ani oni, ani tito nemají dobrého dvodu,
než hích jím obojím ostává, že nechtí Krista chudého bez žádosti bohatství

následovati, atak majíce žádost pílišnou k bohatství, obojí noh neobuli;

ale Kristus, jenž pro nás chudobu podstoupil, v mysli byl obut od žádosti

zboží asného, a ráil-li jest, tehdy nkdy chodil v obuvi a nkdy bos.

A toho já neodvažuji se rozvázati, chodiUi kdy v [obuvi, ili

nikdy nechodil; ale dosti mám na tom, že 'pro

mn híšného chodil na

svt, jak ráil.

PRVÁ
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PRVÁ NEDLE
PO KRISTOVU NAROZENI.

Svatý Lukáš v 2. kapitole:

ten as otec a matka jeho divili se tm vcem, kteréž pra^

vény byly o nm. 34. I požehnal jim Símeon, a ekl Marii,

matce jeho; „Aj, položen jest tento ku pádu a ku povstání

mnohým v Izraeli, a na znamení, kterémuž bude odpíráno. 85. A tvou

jeho duši pronikne me, aby zjevena byla z mnohých srdcí my^

šlení." 36. Byla také Anna prorokyn, dcera Fanuelova 2 pokolení

Asser. Ta se byla zstarala ve dnech mnohých, a živa byla s mužem

sedm let od panenství svého. 37. A ta vdova byla, v letech okolo

osmdesátí a tyech, kteráž nevycházela z chrámu, posty a modli^

bamí sloužecí Boh u dnem i nocí. 38. A ta v touž hodinu pišedši,

chválila Pána, a mluvila o nm všechnm, kteíž ekali vykoupení

v Jeruzalém. 39. Vykonavše pak všecko podlé zákona Pán, vrátili se

do Galííee, do msta svého Nazaréta. 40. Dátko pak

rostlo, a posilovalo se v duchu, plné moudrostí,

a milost Boží byla v nm.

D2 UKAZUJE
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KAZUJE TOTO EVANGELIUM NE>
prvé, že Josef, otec domnlý, ale pstoun pravý

Kristv, a Maria, matka jeho pravá, divili se nad tmi
vcmi, které se staly nad Kristem díttem od jeho

narození: jako že andlé se ukázali a zpívali, když

se narodil; pastýi pišli, aby dít podle zvstování

andlského v jeslikách nalezli; a potom ti králové pijeli, jemu se klanli

a obtovali dary. Protož dí evangelium: „Otec a má divili se nad

tmi vcmi, které eeny byly o nm." ekl andl : Vzvstuji vám radost

velikou, která bude všemu lidu, neb se vám. narodil Spasitel, jenž jest

Kristus."! zdali se nemáme diviti? Však Isaiáš v 9. k. ekl: „Slouti

bude jméno jeho Divný." Pro? Proto, že sluje Emanuel, to jest:

s námi Bh. I zdaliž není divná vc, že Bh vný jest s námi lo^

vkem asným, nesmrtelný smrtelným, nesmírný díttem malým, ne"

obsažený nebem obsažený Panny Marie životem, netrplivý trplivým,

slavný bídným? Jist divná vc, jíž pohané a židé nechtí pijmouti,

kouce, že to nemže býti; ale nám dal ten dar Bh divný, abychme

my divili se, a díky jeho milosti vzdali veliké, že svou 'mocí ne^

smírnou, pro naše spasení, ráil on vný s námi lovkem býti, aby

nás híšné od híchv vykoupil. Nebo ekl andl k Josefovi (Matouš

I.): „Nazveš jméno jeho Ježíš, t. Spasitel; neb on spasí lid svj od jich

híchv." I kdo by se nedivil, že Bh chtl býti bratrem naším a

ráil se s námi shodovati ve všem, krom híchu? Neb dí sv. Pavel:

„Chtl ve všech vcech bratím se pipodobniti, tak že vzav lovenství,

chtl býti s námi laným, zimoumivým, žíznivým, strádajícím, a tak

i smrtelným". Kdo by se nedivil, že andl vzvstoval, moc Boží zp^
sobila, Duch Svatý navštívil, panna uvila, vrou poala, panna jsouc pO'

rodila, pannou ostala, a Boha porodila? Bh vný, z Boha otce urozený,

urodil se lovk z panny! Divná vc! ten bohatý pán všeho svta neml
v svém mst v hostinci místa, že dí sv. Lukáš: „Položila ho v jesliky,

neb mu nebylo místo v hostinci, to jest v obecném domku, v kterémž

ti byli, kteí jinde píbytku nemohli míti". To všechno znamenavše otec

a matka jeho, divili se.

Po druhé ukazuje toto evangelium, že Simeon, ten svatý knz, požehnal

jich, Krista a matky jeho, ne jako dstojnjší, ale jakožto starší; a to

požehnání bylo chvály vzdání, ne rukou kývání. A tak menší mže žehnati

dstojnjšího, ano písmo dí: „Žehnejte všechna stvoení Boží Boha". To
v

jest: chvalte; jakož jinde dí písmo. A ekl Simon k Marii, prorokuje:

„Aj, položen jest tento," totiž dán jest: „k utrpení a ku pádu mnohým,"
totiž všem v nho nevícím, a tak i zlým kesanm, kteíž bez viny

jeho
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jeho urážejí se o nho. a padnou v zatracení; a dán jest také „k vstání

mnohým", totiž, všem v nho vícím konen, aby jeho pomocí vstali

z híchv k milosti a k spasení. A dále dí Simeon, že položen jest Ježíš

„na znamení", totiž míru mezi Bohem a mezi lovkem, „jemuž odporo^

váno jest," od biskupv, od knží a od zákonníkv, a od jiných chytrá"

kuv; neb ti zvlášt z nauení dáblova odporovali, to jest, protivn mlu"

vili tomu drahému Spasiteli, jenž položen jest na znamení míru mezi

Bohem a lovkem, mezi andlem a lovkem, a mezi lovkem a lovkem,
neb on smíil Boha a andla s lovkem, a také lovka s lovkem.
Protož on sluje kníže pokoje, jemuž ke cti a lidu k utšení, když se na^

rodil,andlé zpívali: „Pokoj lidem v zemi dobré vle!" Protož když s ue^
niky obcoval, velmi asto jim o pokoji mluvil; a cht od nich, ekl jim

^

„Pokoj ostavuji vám, pokoj svj dávám vám!"

Dále dí Simeon, prorokuje, co má Pannu Marii potkati, ka: „A tvou

jeho duši projde me," to jest: tvou duši, jež jest jeho duše stvoením
a vyvolením od vnosti k spasení; „projde me," to jest bolest tvého

umuení. A tak „tvou jeho" jest jedno slovo; a díšli: „tvou" duši, dobe
díš, ale pidaje „jeho" k rozumu tu položenému lépe díš. A že me bo"

lešti pro umuení Kristovo nebyl darmo, protož dále dí Simeon: „aby

vzjevena byla z mnohých srdcí myšlení." To mže býti nejprve takto vy"

loženo: aby myšlení nestálá apoštolv, kteráž mli ti dni, pochybujíce

o jeho z mrtvých vstání, byla církvi svaté vzjevna, že oni pochybili, a Panna
Maria ty ti dni víru církvi svaté zachovala, mvši velikou bolest pro

jeho umuení. Po druhé podle výkladu Origcna: že proto Maria dopu"

štna jest pro umuení syna svého tak k veliké bolesti, aby myšlen"

tajemných híchv z nábožnosti žalostné k ní byla vzjevena, aby jejím

zasloužením byla odpuštna. Po tetí takto : aby byla vzjevena z mnohých
srdcí myšlení; to jest, aby ona jsouc jako skín, jež z veliké bolesti za"

chovala víru a skutky Kristovy, hnula srdci apoštolskými, aby zjevili pO"

píšíce církvi svaté skutky Kristovy : I stalo se, že z bolesti srdené Panny
Marie vzjevena mnohých srdcí myšlení.

Dále dí evangelium : „A byla Anna prorokyn." Tato Anna v prvém
stavu panenském, bez muže, byla istá panna

;
po druhé, po stavu panen"

ském jsouc oddána, byla s mužem v stavu manželském dstojn sedm
let ; a po tetí, od smrti muže svého nábožn vdovství držela, až do tyi"
aosmdesáti let. Protož hodná byla, aby svdectví Pánu Kristu vydala. A ne

nadarmo sv. Lukáš tak piln vypsal její život i pokolení; neb ona zna"

menala stav Panny Marie, jež ped oddáním s Josefem byla jako Anna,

po oddání byla pravá Josefova manželka, akoliv nikdy na skutek ne"

myslila, a po smrti Josefov byla vdova. A tato Anna tetí v písm svatém

jest položena: prvá Anna byla dobrá, matka velikého proroka Samuele;

druhá Anna byla žena Tobiáše starého a matka Tobiáše mladého ; a tetí

Anna jest tato v evangeliu položena, jež byla dcera Fanuele, tak eeného
D3 muže
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muže, jenž pošel z pokolení Assera, tak eeného, jenž byl jeden z dva^

nácti synv Jakubových.

Dále dí evangelium : „kterážto neodcházela od chrámu," totiž, kdy as
byl v chrámu býti; „posty" totiž mnohými; „a modlitbami sloužíc i ve

dne i v noci." Tak slouží každý, kdož snažn se híchu varuje, a asem
od Boha propjeným se modlí; neb jakož praví svatý Augustin a eho,
že dobrého lovka spaní a nižádný skutek není bez odplaty. Protož dí

sv. Augustin: „Jdeš4i orat a nemíníš mezí hnouti, a jsi bez híchu smrtel"

ného, tehdy chválíš Boha; jdeš na trh a nemíníš oklamati, tehdy chválíš

Boha; sedneš k stolu, abys sebe nakrinil, a nepejedl se, chválíš Boha."

A tak i o jiných skutcích. Pak dále : Anna v tu hodinu, v kterou Kristus

byl obtován v chrámu, chválila Pána Boha a mluvila o dstojenství jeho

a Panny Maric všem vrným, kteí ekali vykoupení lidu Israelského.

Dále píše se: „A když dokonaly se všecky vci podle zákona Božího,"

to jest, když matka podle zákona obtovala ho v chrámu, a vyplatila ho

dvma holubikama, neb hrdlikama, jakož dí sv. Lukáš, „vrátili se do

Galileje v své msto Nazaret, v nmž jest Kristus vzvsíován i vychován.

„A dít rostlo," rozumj na tle, jako jiné dti rostou, „a sílelo," také

na tle, neb v tom byl nám podoben, že rostl a silnjší byl na tle, když

byl mužem, než když byl díttem, a, jsa díttem, jakožto Bh držel a spra-'

voval veškeren svt. Protož abychnie se nedomnívali, že rostl a sílel na

duši, ihned dí evangelium: „plno moudrosti". Tak plno to dít bylo mou^
drosti, jakož jest dnes, neb nic více není moudrý Kristus lovk dnes,

nežli byl ihned po vtlení v život panny. Dále se píše:

„a milost boží byla v nm ;" neb bylo pravý Bh
milostivý, jenž z veliké milosti ráil

pro nás díttem se státi. Jemuž
chvála na vky!

NEDLE
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NEDLE DRUHA
PO KRISTOVU NAROZENI.

Svatý Lukáš v 2. kapitole:

když byl ve dvanáctí letech, a oni vstupovali do Jeruzaléma,

^
podlé obyeje toho dne sváteniho, 48. A když vykonali ty

dni, a již se navracovali, zstalo dít Ježíš v Jeruzalém,

a nevdli Josef a matka jeho. 44. Domnívajíce se pak o nm, že

by byl v zástupu, ušli den cesty. I hledali ho mezi píbuznými a

mezí známými. 45. A nenalezše jeho, navrátili se do Jeruzaléma,

hledajíce ho. 46. I stalo se po tech dnech, že nalezli jej v chrám, an

sedí mezi doktory, poslouchaje jich, a otazuje se jich. 47. A dé^

sílí se všickni, kteíž jej slyšeli, nad rozumností a odpovdmi jeho.

48. A uzevše ho, ulekli se. í ekla matka jeho k nmu : „Synu, pro jsi

nám tak uinil ? Aj, otec tvj a já s bolestí hledali jsme tebe". 49. I ekl

jim : „Co, že jste mne hledali ? Zdaliž jste nevdli, že v tch vcech,

kteréž jsou Otce mého, musím já býti ?" 50. Ale oni nesrozumli tm
slovm., kteráž jim mluvil. 51. I šel s nimi, a pišel do Nazaréta, a byl

poddán jim. Matka pak jeho zachovávala všecka slova ta v srdci

svém. 52. A Ježíš prospíval moudrostí, a vkem,

a milostí u Boha i u lidí.

SVATY
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UKÁŠ SVATÝ, Z NAUENÍ PANNY MARIE
pokládá vzjevn skutky Kristovy, které inil v mla"

dosti, ka: když byl Ježíš ve dvanácti letech, že šel

na hod velikononí s Marií a s Josefem do Jeruza^

lema. Nebo všichni pacholíkové židovští mli choditi

na ti hody do Jeruzaléma, jakož psáno jest v 23. k.

Exodu ; ale kteí daleko bydlili, tm bylo dovoleno, aby

jen na hod veliký, když beránka jedli, chodili. A tak

Ježíš, jakož dí evangelium, šel do Jeruzaléma a zpsobem Božím od

vnosti, po skonání hodv ostal v chrám, k nauení církvi svaté, a zvlášt

aby nauil biskupy a knží, kterak mají po služb Boží pilni býti uení
k prospchu církvi svaté. Ale pohíchu! nynjší biskupové a knží, a

zvlášt kanovníci a prázdní oltáníci, nemohou se dokati, aby brzo služba

Boží se dokonala, aby do krmy, a druzí leckams v neslušné knžím
zvyky se obrátili, ano po híchu k tanci ! A mniši na nové mši tance strojí,

nevrní dábelníci a Jidášové! Nepamatují, že pán Ježíš slouživ mši, dav

své tlo a svou krev ueníkm, ekl jim: „Modlete se a neupadnete

v pokušení." A šel s nimi, ne k tanci, ale na modlení, ne k veselí

svtskému, ale k potu krvavému, jímž se potil ! a Jidáš lakomý ten

bžel pro peníze, aby svého mistra zradil. Též mnozí shltavše jako zv
ukrutná tlo syna Božího, bží : onen k lakomství, onen k smilství, onen

ke he, onen k tanci, onen na lov knzi nenáležitý, a tak ti, kteí hy mli
býti první k následování Krista, jsou první proti Kristovi! Protož milý

Spasitel, vjev do Jeruzaléma na oslíku, poal nejprve kárati biem knží
z lakomství a z neuctivosti k domu Božímu.

A tak poal uiti knží a mistry, když byl ve dvanácti letech, jakož

ukazuje toto evangelium. A že muži chodili zvlášt a ženy zvlášt i na

hody i s hodv nábožn, a dítkám možno bylo jíti v obojím zástupu,

protož Josef se domníval, že by Ježíš byl s matkou, a ona mínila, že by

byl s Josefem. A tak šli bez nho v ped, a druhý den nevdouce, kde

jest Ježíš, hledali ho mezi pátely a mezi známými, nevdouce, že ostal

v Jeruzalém, aby v chrám uil' mistry. A po tech dnech nalezli ho

v chrám, ne v krm, ani u tance, ani v které he, ale v chrám, v míst
k modlitb a svatému uení ustanoveném, mezi mistry, an jich poslouchá

a se otazuje, aby nauil, a mistry a knží potom budoucí píkladem dobrým

k témuž uvedl. „A strachovali se všichni, vidouce moudrost a odpovdi

jeho;" nebo jako moudrý soudce nejprve jich poslouchal, a potom, když

pochybili, se otazoval; aniž se toliko otazoval, ale, když se otázali, odpo-'

vídal. A z toho povdomo jest, že velice nyní misti, doktorové, a jiní

knží heší, kteížto ani moude neposlouchají, ani se neotazují, ani neod^

povídají, než toliko podle své vle a kivých svdkv (jako oni dva staí

knží
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knéží Zuzanu odsoudili bez viny) tak oni odsuzují, a jVli které písmo svaté

proti obyejm jich a vli, to divné vykládají; jako ono: „Neshromažujte

sobe zlata a stíbra," a ono: „Knížata pohanská panují, ale vy ne tak,"

a ono: „Darmo ste vzali, darmo dejte." A naši doktorové nechtéli baka^

láúm a studentm odpovédéti a jich nauiti, když pro Boha prosili, jsou^li

pod pikázáním zavázáni, aby papežovi, jakož na bule pikazuje, dali jemu

pomoc z toho jmní, jehož komu Bh z nich propjil!

Dále dí evangelium: „I vece matka jeho k nmu: Synu, co's nám uinil

tak?" Otec neotázal se, neb vil, že Kristus Bh jest, i bál se Boha kárati;

ale matka z obyejné lásky, kterážto láska nestrachuje se, ale ochotnost

iní, táže se na píiny: ne pro je tak Kristus unavil a zarmoutil, ale pro

kterou vc jim užitenou tak uinil; i dí: „Hle, otec tvj a já truchlíce

hledali jsme tebe." A Ježíš, potvrzuje otázky své matky, také uctiv táže

se o jich nevdomosti, ka: „Nevdli ste, že v tch vcech, které otce

mého jsou, musím býti?" totiž, díve a více než v služb a poslušenství

kterého stvoení. A pro? Proto, že proto pišel na svt, aby svdectví

vydal pravd.

Tuto mají nauení matky a otcové, aby dtem svým Bohu sloužiti

nebránili; podruhé, aby když dít co uiní, zvdli píiny, pro to iní,

a ne hned aby láli neb se hnvali. A dti mají nauení, aby se na matku

a na otce neosopovaly, ani nekiely ; nebo tu Kristus pokorn se otázal

matky a otce, ka: „Což jest, že ste mne hledali?" A každý má nauení,

ale zvlášt prelát, aby více vážil prospch duchovní v církvi svaté, než

které píiny svtské, a aby více poslouchal Boha, nežli kterého lovka,
Hle, tu proti vli otcov a matin Ježíš naplniv vli otce Boha, dal na"

uení, aby každý, kdykolivk pozná, že Bh jiné chce než otec a matka,

aby vli Boží naplnil. Hle ted otec a matka chtli, aby byl Ježíš nezstal

v chrám, a Bh otec chtl, aby zstal v chrám
;
proto Ježíš dí, že musil

býti v chrám, aby mistry uil, jakož mu otec nebeský rozkázal. Proti

tomuto nauení svatému jsou obecn lidé, a zvlášt knží, již více váží

pikázaní lidské nežli pikázaní Boží, a tak více poslouchají lovka nežli

Boha. A tak zavedli bludn poslušenstvím lid knží, že mnozí praví a káží,

že cožkolivk pikáže papež, to mají lidé uiniti neb držeti, jako by papež

nemohl poblouditi; a nechtí pamatovati, že mnozí papežové byli kacíi,

a že jedna žena byla papežem dv léta a ti msíce, jež byla rodem z Mo"
hue"á slula Agnes, a když papežila, tehdy slula Johannes; a pak jedouc

od svatého Petra do Latránu, porodila dít. ert ji na papežovo místo

a její frejí vsadil, že byla uenáT a Pán Bh dopustil pro náš užitek,

abychme nehned za svatého mli, kterýž bude držeti biskupství neb pa^

pcžství. Pak druzí praví, že jestli co pikáže vyšší, jako biskup nebo papež,

zlého, ješt má poslouchati nižší; neb on híchu nebude míti, ale ten, jenž

pikazuje. áblv jest tento šíp, aby každého uvedl v své poslušenství,

nedbaje, že on bude vinen, tak lovka v hích zaveda. Protož ani ten,

E kdo
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kdo pikazuje co zlého, ani ten, kdo poslouchá, nebude bez híchu; neb
dí Spasitel: „Povedeni slepý slepého, oba v jámu upadnou." A mluví to

Spasitel o prelátích, kteí pro svá ustanovení pestupovali Boží pikázaní.

Dále dí evangelium: „A oni nerozumli slovu, kteréž promluvil k nim."

Ješt nemohli Maria a Josef pln tajemství Božího rozumem stihnouti,

nebo, jakož dí výklad. Bh mocný uinn jest malikým, aby mezi malými
rosta, znenáhla je uvedl, aby jeho tajemství pravdu pijali; aniž se div,

že Panna Maria mnohých vcí nevdla, a mnohé ei Kristov nerozumla.
Dále dí: „A šel s nimi a pišel do Nazareta, a byl poddán jim." Latinsky

zní, že sstoupil s nimi, protože Jeruzalém výše sedí než Nazaret ; ale mže
duchovn rozumno býti, že jeho sstoupení jest jeho ponížení. Protož vý^

klad dí vrn: „sstoupil jest" a ponížil se, a byl poddán jim. S.Bernard:

„Jim." Kdo kterým? Bh hdem! Hle, poddán byl Bh lovku; protož

styd se, love, býti pyšným, pro nhož Bh uinn jest pokorným. A tak

Ježíš tu naplnil všechnu spravedlnost, to jest dokonalou pokoru, že poddal

se nižším v poslušenství; a to poslušenství, jakož dí sv. Ambrož, nebylo

bezdné, ale dobrovolné a laskavé.

Tu také nauil Ježíš dti, že netoliko mají rodiv svých poslouchati,

ale i ve cti je míti; nebo dí Bh v pikázaní, v 20. k. Exo: „Cti otce

svého i matku svou." Cti, v uctivosti je maje; cti, potebu jim, jsou^li

nuzni, dávaje; cti, v slušných vcech jich poslouchaje, jakož dí sv. Pavel

ke Kolosenským v 3. k. : „Dti poslouchejte rodiv ve všech vcech!"

rozumj v tch, kteréž píslušejí k uctivosti zevnjší a k domácím vcem,
a což není proti Bohu. Protož ne ve všem mají dti rodiv poslouchati

;

neb velí4i otec neb matka dcei, aby muže pojala, a ona radji chce pannou
zstati, tehdy není zavázána poslouchati v tom; též velí^li jí pannou z^
stati, a ona radji chce muže míti, opt není k tomu zavázána. Totéž

i o pacholíku; snad mu velí otec, aby byl mnichem neb knzem, a on

pozoruje, že se mu ten stav nehodí : není zavázán v tom otce poslouchati.

Též ani papeže; opt pikázaWi by papež neb otec Petrovi, aby všechno

prodaje, dal pro Boha, Petr není zavázán v tom poslouchati, a jest rada

Boží, všechno prodati a dáti chudým a jíti za Kristem ; ale že snad Petrovi

se to nehodí, protož není zavázán pod smrtelným híchem, aby otce neb

papeže v tom poslouchal.

Ale snad bys ekl : „Ponvadž jest rada Boží tak uiniti, a Bh ne"

mže raditi k zlému, jako nemže poblouditi, kterak tedy Petr neb jiný

neheší, neposlouchaje Boží rady?" Tu dím, že heší všedn; nebo rada

nezavazuje pod híchem smrtelným jako pikázaní, ale pod všedním. Také

ne každému každá Boží rada jest více prospšná; nebo nkomu se lépe

hodí manželství, než zstati bez manželství, jakož Pán Bh sám uložil,

aby druzí v manželství vstoupili a ne tak zstali. Protož má lovk piln

uvažovati, který mu se stav lépe hodí, a prositi Pána Boha, aby jemu

ten stav dáti ráil. A za to prosíme, íkajíce: „Bud vle tvá!" A tak

Jv 'v
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Ježíš ne své vle, ale Boha otce vle poslouchal, jakož sám dí v 6. k.

sv. Jana: „Sstoupil sem s nebe, ne abych inil vli svou, ale vli toho,

jenž mne poslal." A k témuž dí dnešní evangelium : „v tch vcech, jež

jsou otce mého, musím býti." A že také byla vle otcova, aby otce a matky
poslouchal po nebeském otci, protož dí evangelium: „a byl jim poddán.

A matka jeho zachovávala všecka slova ta, skládajíc je v srdci svém." Neb
mile a srden je pijímala, a z nich byla v rozumu osvícena, a potom
srozumla, co Kristus mínil. Tak má vrná duše initi, která, a ne t"

lestné, pece duchovn Ježíše porodila; neb dí Ježíš: „Každý, kdož iní

vli otce mého, jenž v nebesích jest, ten mj bratr, má sestra i matka má
jest." Protož dí sv. Augustin: „Kdyby Maria byla díve duchovn syna

Božího nepoala, nikdy by ho byla tlcstn neporodila." Protož vrné duši

velice jest užiteno, aby slova Boží zachovávala, neb tak bude matka Boží,

totiž Ježíšova, jenž žen, která ho chválila, kouc: „Blahoslavený život,

jenž t nosil, a prsy, které si ssál!" ekl: „Vru blahoslavení ti, kteí
v

slyší slovo boží a zachovávají je." Jako by ekl: „Zeno! tak jest, že blaho'-

slavený život jest, jenž mne nosil; ale ne proto by byl blahoslavený, žem
nosil, kdyby ta byla slova Božího nezachovala, jež mne v život nosila a

prsy krmila," o níž tuto dí evangelium : „A matka jeho zachovávala všecka,

slova ta, skládajíc je v srdci svém."

Dále dí evangelium: „I Ježíš prospíval vkem," že rostl a šel v léta

;

„a moudrostí", poznáním podlé smysl, tak že nco oima tlestnýma

poznal, co prvé nevidl, též i slyšel, i okoušel, i dotýkal se; „a milostí,"

již lidu ukazoval ; a také, jakož dí sv. Ambrož, prospíval moudrostí a mi"

lostí, že svou moudrost a milost ponenáhlu ukazoval. A svatý eho dí:

„Prospíval jiným; to jest, prospch v jiných lidech moudrostí svou a

milostí inil; a to slavn „i ped Bohem i ped lidmi," aby Bohu byla

chvála a lidem nauení i spasení z jeho svaté milosti, jenž ráil s otcem a

s matkou do chrámu jíti, mistry tam uiti, potom s matkou dom jíti,

otci a Josefovi a Pann Marii z milosti poddán býti, jsa

syn Boží, Bh vný, požehnaný na vky.
Jehož nauení ra býti naše

spasení! Amen.

E2 NEDLE
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NEDLE TETÍ
PO NAROZENÍ KRISTOVU.

Sv. Jan v 2. kapitole.

ten as stala se svatba v Káni Galilejské, a byla matka

Ježíšova tam. 2. A pozván jest také Ježíš i uedlníci jeho

na tu svatbu. 3. Když se pak nedostalo vína> ekla

matka Ježíšova jemu : „Vína nemají.** 4. Pí jí Ježíš: „Co mné a tobé,

ženo? Ješt nepišla hodina má." 5. Dí matka jeho služebníkm;

„Což by koli vám ekl, uite." 6. I bylo tu kamenných stoudví šest

postaveno, podlé oišování Židovského, beroucí v sebe jedna každá

dv neb ti míry.3 7. ekl jim Ježíš : „Naplte ty stoudve vodou."

I naplnili je až do vrchu. 8. I dí jím : „Nalévejtež již, a neste vrchnímu

správci svatby." I nesli. 9. A jakž okusil vrchní správce svatby té

vody, vínem uinné (nevdl pak, odkud by bylo, ale služebníci

vdli, kteíž vážili vodu), povolal ženicha ten vrchní správce, 10. A ekl

mu: „Každý lovk nejprve dobré víno dává a když by se hojn
napilí, tedy to, kteréž horší. Ty však zachoval jsi víno dobré

až dosavad." To uinil Ježíš poátek div v Káni

Galilejské, a zjevil slávu svou. I uvili

v nho uedlníci jeho.

TOHOTO
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OHOTO EVANGELIA DIV STAL SE TYZ
den po roce, v kterýžto den ktn jest od Jana Kri"

stus, na hodech svatby, jež, jak se domnívají, byla svatba

Janova, jenž byl k apoštolství od ní povolán, jehož

choti neznáme, a se domnívají nkteí, že by to byla

Maí Magdaléna.

A tak po tetím dni od povolání Filipa a Natanaele, jakož o tom

v I. kapitole sv. Jana jest psáno, v msteku Galilejském, jež slov Kána,

stal se div tento; a matka Ježíšova byla tu na hodech svatby, nebo
byla tetka Janova, a tak píbuzenstvím byla povinna, aby na svatb

byla; a Ježíš také jako pítel píbuzný že byl lovk spoleenský, pc
volán jest s ueníky svými.

Z toho jest dvod, že manželství jest slušné, též i svatba; nebo by

nikoli svrchovaná pravda. Pán Ježíš, nebyl na svatb, když by v sob
byla zlá svatba. Protož dí sv. Bda, že Ježíš ráil na svatbu pijíti, podle

výkladu evangelia, víru vících potvrzuje, a Tacianv a Marcionv a jiných

kacív blud potupuje, již manželství utrhají; nebo kdyby v manželství

neposkvrnném a v svatb pravé skryta byla vina, nebyl by Pán na svatbu

tu pišel. Ale že dobra jest zdrženlivost manželská, lepší zdrženlivost vdovská,

a nejlepší panenství dokonalé, dokázal, že stav panenský jest nejdstoj^

njší, že se ráil z Panny Marie naroditi. Tak chce Bda. Pak když se

vína nedostávalo, matka Ježíšova, jsouc pelivá, jako z lítosti požalovala

synu svému, doufajíc, že divem napraví nedostatek; a ekla pkn a skromn:
„Vína nemají." A Ježíš odpovdl jí: „Co mn a tob, ženo?" Jako by

ekl, podle výkladu svatého Augustina, že nevzal lovenství z ní, aby

jím inil všeliké divy; nebo divy inil podle Božství, jehož ona neporodila.

Protož dí: „ješt nepišla hodina," v kterou by trpl vedle lovenství,

které jest od ní vzal; protož v evangeliu sv. Jana v 20. kap. a v tomto na>'

zývá ji ženou, jakož dí sv. Augustin. Ale sv. Jan Zlatoústý míní, že Panna

Maria z lítosti chtla, aby ped asem div Kristus uinil, aniž by tím

zhešila ; nebo skromn, a byla^li by Kristova vle, toho požádala. A že

ten div byl prvý, protož chtl, aby byl vzjevný, a tak aby as k tomu byl

vhodný; protož píke, ale vážn a k nauení ekl : „ješt nepišla hodina,"

jež by se k tomu skutku hodila. Protož, že ani jemu, ani matce ješt

nebyla k divu tomu píhodná hodina, nazývá ji ženou, jako cizí a ne

svou; nebo neml od ní toho, aby poznal hodinu, v kterou má ten div

uiniti, ale že má dokati se hodiny k tomu divu píležitjší a vzjevnjší.

Protož matka nepoložila v mysli, jako by její prosbu zahnal a jí neuslyšel,

ale že vhodn se vzdržel, aby asem její prosbu naplnil; nebo ona znala

plnou vrou, že Kristus jest všemohoucí a vševdoucí, a že všecky vci,

E3 kteréž
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kteréž iní, iní velmi správn. Protož poruivši v své mysli veškeren

skutek a píiny jeho vli k tomu skutku, majíc za to, že bude^i

vhodné, tehdy nedostatek vína napraví, ekla sluhm: „Cožkolivk dí

vám, uite." O kéž bychme my, již slujeme sluhové Kristovi, té její

svaté rady poslouchali, tehdy bychom nesmilnili a nižádného híchu
smrtelného neinili; ale piln vli jeho svatého pikázaní bychme
plnili

!

Dále dí evangelium, že „bylo tu šest stoudví," neb kádí, neb berv

;

jistého jména nevím, nebo latiníci vzali to slovo ,ydria* od Rekv, a sluje

,ydria' nádoba na vodu pipravená; a tak tch šest nádob, a stoudve,

kád, sudy, bery, vdra, kbelíky, lahvice neb bán, stálo tu podle

obyeje židovského. A ten obyej zákonníci ustanovili, aby asto ruce

umývali, když by se neho i dosti istého dotkli a o nádobách, aby je

asto umývali; jakož sv. Marek píše v 7. k. ka: „Zákonníci a všichni

židé jen asto se umývajíce, jedí, držíce ustanovení starších; a po trhu

nejedí, neumyjí^li se. A jiných mnoho ustanovení jest, jež jsou jim ustano^

véna, aby je drželi; mytí íší, vder, mdných nádob a loží." Tak dí

sv. Marek.

Dále když dí evangelium, že „berouce", totiž v sob každá ta stoudev

neb kád, „mice neb míry dv neb ti", tch neumím vypraviti; nebo
metre ta jest slovo ecké, a v jedné krajin jsou jiné míry a v druhé

jiné; a my v echách neshodujeme se v mrách, nýbrž v jednom mst
v Praze jiná mice jest na Novém mst a jiná na Malé stran. A také

není nám mnoho užiteno k spasení, vdti, jaké to byly stoudve i m^
ie. „Vece jim Ježíš: Naplte stoudve vodou!" Tu by snad se otázal

nkdo, pro nestvoil vína v stoudvích bez vody, aneb vody v stoudvích?

Odpovd jest svatého Jana Zlatoústého, že proto, aby divu toho svdkové

byli sluhové; jakož když Lazara vzkísil, kázal kámen vzdvihnouti, a to

každý ví, že jemu tak lehko bylo bez vzdvižení kamene Lazara vzkísiti,

jako vzdvihHi. „A naplnili je až do vrchu." Sluhové tito i Panny Marie

i Krista uposlechli : dej Pán Bh, abychom i my tak inili. Ale jsou po^

híchu mnozí, kteí ne podle pikázaní Kristova svá bicha obžerstvím

naplují, majíce bicho za Boha, jakož dí svatý Pavel; a jiní naplují

vodou, žádostí lakotnou, jíž se nikdy nenapijí do sytá, nebo ím více

pijí, tím více žízní. Nebo dí Šalomoun, že lakomec nenaplm' se penzi,

a Aristoteles dí, že žádost bohatství roste bez konce.

I dí jim: „Berte již a neste vladai." To dí, aby div byl oznámen v jeho

velikosti i od sluhv i od vladae svatby, jenž od Rekv slov architri^

dinus; a byl to ten, jenž svatbu ídil, a podle obyeje židovského praví

nkteí, že byl to jeden knz židovský, pozvaný na svatbu, aby ženicha

a nevstu uil, kterak mají bydliti spolu. — Dále dí se: „I nesh." Až
do onoho slova vše lehké jest. „To uinil poátek div Ježíš v Káni Gali^

lejské." Tu by ekl nkdo: „Však díve divy inil, když krále k sob
ti
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ti pivedl, když v chrám mistry uil". Odpovd jedna jest, že dí evan--

gelium, že „toto první div v Káni Galilejské uinil." Druhá odpovd jest,

že tento div jest prvý a vzjevný od poátku jeho kázaní, jímž ohlásil neb

oznámil slávu svou, to jest, že on jest Bh mocný a slavný. A pro ten

skutek „uvili v nho ueníci jeho;" prvé uvili, ale tuto víry potvrdili.

Že toto evangelium jest o svatb, protož te se vhodn na masopust, neb

se lidé v ten as nejvíce vbec žení a svatby mívají. Protož užitené jest,

aby knzi kázali lidu,kterak se mají ženiti, aby v manželství správné žili.

I mají praviti lidu, že manželství ustanoveno jest nejprve pro plod; nebo
ekl bh k Noe a jeho synm: „Roste a množte se a naplte zemi."

A proto oddal Evu s Adamem v ráji, aby se lidé od nich rozmnožili;

a tak manželství poalo se v ráji a od Boha jest ustanoveno. Nech ukáže

nkterý mnich tak pevný základ své ehole, jak jej má svaté manželství!

Po druhé ustanoveno jest pro výstrahu od smilství, jakož dí svatý Pavel:

„Každý mj svou ženu pro smilství, a každá svého muže." To dí sv.

Pavel, ne pikazuje, ale radu dávaje tm, kteí a které nechtí státi v pa^

nenské neb vdovské istot. A rozumj, když dí sv. Pavel: „Každý mj
svou ženu pro smilství," ne aby s ní smilnil, ale aby se smilství, maje

svou ženu, vystehl. A tak plod a výstraha smilství jsou dv nejprvnjší

píiny v obyejném manželství. Dím: „v obyejném", nebo mezi Josefem

a Pannou Marii bylo manželství, ne aby on s ní plod ml ze skutku,

ani pro výstrahu jich od smilství, ale pro jiné píiny, o nichž bude jinde

psáno. Jsou také jiné píiny manželství, jako : smíení nepátel, spíznní
lidí spolu, a také i jiné píiny.

Pak užitek manželství neb prospch jest, že budou^li manželé spolu

ádn živi, tehdy dá Pán Bh dobré dítky a jiné vci, a potom království

nebeské. Také pi manželství má býti víra, plod, a posvátná vc: víra,

aby ani on nepestoupil s jinou, ani ona s jiným manželství; plod, aby

byl k Boží chvále vychován; posvátná vc, to jest, že znamená vc svatou

svolení muže s ženou. Kterou vc? Tuto: že syn Boží Kristus zaslíbil

sob cho církev svatou, jež jest sbor všech vyvolených k spasení; a tu

cho tak miloval, že za ni na kíži umel, a miloval ji ádn, pro spasení.

A tak mají muži své ženy milovati. Protož dí sv. Pavel k Efezským

v 5. kap.: „Muži! milujte ženy své, jako Kristus miloval církev, a dal

se za ni, totiž na smrt, aby ji osvítil, oist ji koupelí vody v slovu ži''

vota, totiž v obmytí vody syna Božího, kterážto voda tekla jemu z boku."

Dále dí sv. Pavel: „Aby ji vzal on sob slavnou církev, nemající poskvrny

ani vrásky, ani co takového; ale aby byla svatá a neposkvrnná." Tomu
rozumj, že chce Kristus míti tu cho církev sob slavnou, i na duši i na

tle, po soudném dni, nemající poskvrny, totiž smrtelného híchu, ani

vrásky, totiž všedního híchu, ^ ani co takového, to jest nižádné neistoty na

tle, ani kterého nedostatku; a tak aby byla svatá, neposkvrnná. Dále

dí sv. Pavel: „Taktéž i muži mají milovati své ženy." Taktéž, totiž, jakož

Kristus
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Kristus církev, k vnému spasení. Dále dí sv. Pavel: „Jako tla svá;

nebo kdož svou ženu miluje, sám sebe miluje. Nebo nižádný nikdy

svého tla v nenávisti neml, ale krmí je a chová ho, jakož i Kristus

církev; nebo údové jsme tla jeho, z tla jeho a z kostí jeho. Protož

opustí lovk otce i matku svou, a pidrží se ženy své, a budou dva

v jednom tle. Posvátná vc tato veliká jest, a já to pravím v Kristovi

a v církvi svaté." To vše svatý Pavel. Tvrdá e jest to sprostným k po^

rozumní; avšak krátce rozumj, že svolení muže s ženou k manželství,

aby plodili, znamená svolení Kristovo s církví svatou k duchovnímu

plození. Nebo muž s ženou plodí dti tlestné, ale Kristus s chotí svou plodí

dti duchovní; a jakož Kristus miluje církev k istot a k spasení, taktéž

muž má ženu milovati a žena muže; a jakož Kristus jest jedno tlo s církví

svatou, a miluje ji jako své tlo, též muž s ženou mají býti jako jedno

tlo, a mají se milovati. A dále dí Pavel: „Údové jsme tla jeho," totiž

^^'' církve svaté, jež jest tlo Kristovo; rozumj: ne to tlo, jež v osob Kri^

stov a na kíži pnlo, ale nazývá sv. Pavel tlo Kristovo veškeren sbor

lidí, již spaseni budou; a toho tla každý vyvolený jest úd, a jest z toho

tla. A když dí: „Protož," to jest pro manželství, „opustí lovk otce

svého a matku svou," též žena, a bude se muž ženy a žena muže držeti.

„Opustí," rozumj: k píbytku, že odejde od otce a od matky, a bude

pebývati s mužem žena, a muž s ženou; „a budou dva v jednom tle,"

to jest za jednoho lovka: a to jest znamení veliké vci svaté, to jest

Kristovo svolení s církví svatou. O tom psal sem v knihách O pikázaní

a v knížkách O církvi svaté.

Ješt vz, že manželství jest ádné svolení muže a ženy, nerozdílné

do smrti. Když dím : „ádné," tu se míní, aby byla svoboda s obou stran,

aby i muž byl svoboden, i žena, slibem nižádným nezavázaný jiné žen,

ani ona jinému, ani BohU; také „ádné", aby nebyli sob pokrevní do

kolena, do rodu míním, tvrtého, ani sob píbuzní, jako jsou: nevsta,

svak, ze, kmotra, kmotr, a tak i o jiných. A když dím: „svolení", totiž,

že svolení s obou stran iní manželství, takže když žena a muž bez klamu
uvolí se, aby spolu bydlili manželsky, tehdy již jest svazek obou neroz^

dílný v manželství, jakož dí písmo: „Což Bh svázal neb spojil, toho

lovk nerozluuj." A dím: svolení „bez klamu", neb nkdy muž žen
svolí ústy lstiv, cht, aby jemu k skutku pivolila, a míní, že jí nepojme,

a ona pivolí, mníc, že by on bez klamu sliboval: tu není manželství,

a on mohl by jinou pojmouti; ale slíbiHi jí pod písahou, tehdy bude

kivopísežník; ale ona do jeho smrti nemá jiného pojmouti, protože

neví, ádn^i jí slíbil i nesprávn, aniž mu má viti, bude^i jí praviti, že

nemíní jí pojmouti. A táž lest bývá i od ženy. A tak svolení s obou
stran dobrovolné, bez klamu iní manželství, i kdyby nikdy spolu nele^

zeli; ale hrubí lidé se domnívají, že jen jich svalení iní manželství!

A svolení to potvrzuje se eí s obou stran, že muž dí: ,Já t pojímám
za
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za svou ženu'. A ona : ,A já t za svého manžela'. Pakli toho tak neumjí
íci, aspo eknou : „Já t slibuji pojmouti za svou manželku, a slibuji,

že jiné nepojmu." A ona totéž dí zase. Kdo se opováží je rozlouiti, když

jest svolení úmyslem pravým a potvrzení tou eí? A toto svolení jest

nerozdílné do smrti jednoho z nich, takže již nemže nižádný z ní od^

stoupiti, aniž jich kdo mže rozdliti, aby nebyli manželé; akoli nkdy
pro cizoložství bývají rozloueni, takže spolu nepebývají, ale nebývají

rozloueni v manželství.

Také vz, že manželé tverým zpsobem v skutku se poznávají : ncj-*

prvé pímo pro plod. A tu neteba proto zpovdi, a podle ei sv. Augustina

ten skutek nestane se bez híchu malého všedního ; neb on dí, že celý lovk
v hovadnost v tu dobu bývá pohížen, a tak zapomíná Pána Boha. Ale

snad díš: „Jesli tomu tak, tehdy nesluší se manželm nikdy pro plod

tak se poznati tlestn?" Tu dím, že týmž dvodem dovodil bych, že nám
neslušelo by íkati modlitby té „Ote náš"; neb jí nižádný z nás nedí,

aby všedn nehešil, protože bud nkam jinam pomyslí, nebo dí s nevelikou

pílí, a zvlášt že jí nikoli neíká tak dobe, jak dobe jí ekl Kristus; a tak

každý z nás má nedostatek v své modlitb. Já se piznávám — ty ui,
jak chceš; a já nevím ješt, pomodliWi sem se jeden otenáš bohu vzácný,

co jsem živ! A svdkem jest písmo, jež dí: „Nižádný neví, jest^li milosti

neb hnvu hoden." A svatý Jan v své epištole dí: „Díme4i, že híchu,"

totiž všedního, „nemáme, sami se svádíme a pravdy v nás není."

Ale vz, že hích všední, jenž proto sluje všední, že jej každý den do

smrti máme, protože ze všech sil úpln Boha nemilujeme, ten od nás

Ducha svatého neodhání, aniž iní, aby skutkové naši nebyli Bohu vzácni

;

protož pomodlí-li se lovk otenáš s tím híchem, nemaje smrtelného,

tehdy Bohu se líbí a má odplatu. Tak též i manželé, když pro plod

se poznají.

Po druhé poznávají se manželé pro výstrahu od híchu, tak že bojí se

manžel, aby tíže nepadl smilstvím, i dopustí se. Toto opt bývá bez híchu
smrtelného a neteba jest zpovdi. Po tetí dopouštjí se z poslušenství

zákona platíce dluh, jako velí sv. Pavel k Korintským v i. ep. v 7. kap.

ka: „Muž pla dluh žen, a žena muži, proto že muž již sám nemá v moci
tla svého, neb již žena má jeho tlo v moci; též žena nemá v moci své

toliko tla. Protož když muž ženu napomene, ona z poslušenství zákona
i kdyby chtla toho prázdna býti, pivolíc, platí dluh a plní zákon ; též muž
zase plniti má žen." Tetí toto zjevn tvrdí sv. Pavel. Pak po tvrté, po*-

znávají se, a to v druhém poznání mže rozumno býti, když bojíc se žena,

aby muž jinde nehledal, chtíc ho v manželství zachovati, i tím spíše se

s ním pozná; též uinili on tak, boje se, aby bujná žena jinde nehledala.

Toto poznání sluje laskavé, to jest proto, že z lásky pochází. Pak páté po'

znávají se manželé z veliké chlípnosti, a tak heší smrteln; jako sedm
muž poznali neb chtli poznati Sáru, aby jeden po druhém pojal ji za

F man-'
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manželku, a každého dábel první noc zadávil. O tom psáno v Tobiášovi

v 6. a 7. k. O kdyby všechny nyní ert zadávil, co se jich tak pro krásu

neb pro chlípnost pojímá, málo by snad zstalo manželek — ale mén
manžel! jakož sedm jich zahynulo, a jedna Sára dobrá zstala.

Tuto jsem prodlel, že vím toho velikou potebu;

i musil jsem tak z lásky psáti, nechav

u evangelia jiných význam

NEDLE
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NEDLE TVRTÁ
PO KRISTOVU NAROZENÍ.

Sv. Matouš v 8. kapitole.

když sstupoval s hory, šlí za ním zástupové mnozí .

2. A aj, malomocný pišed, klanl se jemu, ka : „Pane,

• kdybys jen chtl, mžeš mne oistiti." 3. I vztah Ježíš

ruku, dotekl se ho, ka: „Chci, bu íst." A hned oištno jest malo^

mocenství jeho. 4. I di jemu Ježíš ; „'Viziz, abys žádnému nepravil .

Ale jdi, ukaž se knzi, a obtuj dar ten, kterýž pikázal Mojžíš, na

svdectví jím." 5. A když vcházel Ježíš do Kafarnaum, pistoupil

k nmu setník, prose ho, 6. A ka : „Pane, služebník mj leží doma

dnou poražený, velmi se trápe." 7. I dí jemu Ježíš: „Já pijdu a

uzdravím ho." 8. A odpovídaje setník, ekl: „Pane, nejsem hoden,

abys vsel pod stechu mou, ale toliko rci slovo, a uzdraven bude

služebník mj. 9. Nebo i já jsem lovk pod mocí, maje pod sebou

ioldnée, a dím4i tomuto : ,Jdí,* tedy jde, a jinému : ,Pí* a pijde,

a služebníku svému: ,Ui toto,' a uiní." 10. To uslyšev Ježíš, po^

divil se, a jdoucím za sebou ekl : „Amen, pravím vám, ani v Izraeli

tak veliké víry jsem nenalezl. 11. Pravím pak vám, že pijdou

F2 mnozí
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mnozí od východu í od západu, a stoliti budou s Abrahamem,

s Izákcmi a s Jákobem v království nebeském, 12. Ale synové krá-'

lovství vyvrženi budou do temností zevnitních. Tam bude plá a

skípní zub." i3. I ekl Ježíš setníkovi: „Jdiž a jakžs

uvil, sta se tob." I uzdraven jest slu^

žebník jeho v tu hodinu.

VÁTÉEVANGELIUMTOTO,KPOTVRZENÍ
a k nauení vících, dva divy pokládá, kteréž uinil

Spasitel náš z veliké moci a lásky; jeden div, že malo^

mocného, a druhý, že dnou zlámaného uzdravil ; a tím do'-

kázal Božskou moc a lásku, abychom vili, že on jest Bh
mocný, a doufali, že jest laskavý. „A šli za ním zástu^

pové mnozí," pro rozliné píiny: nkteí pro jeho zvyky

slavné, nkteí z nábožnosti, nkteí diváci, aby nco div-*

nho uslyšeli aneb divy vidli; nemocní aby byli uzdraveni, a laní n^
kteí, aby byli nasyceni; a knží a zákonníci, aby pi skutku neb v ei
popadnouce ho hanli a tupili. A tito všichni mohou v evangeliích shle^

dáni býti. „A hle, malomocný pišed, klanl se jemu." Sv. Marek dí:

„Kleknuv na koleno^ ten malomocný, vyznal moc nesmírnou Kristovu,

že opustiv jiné lékae, pišed k Ježíšovi klekl, a modlil se ka: „Pane!

chceš^i, mžeš mne oistiti." Tuto má každý híšný nauení, aby vda,

že nižádný není, jenž by mohl od malomocenství duchovního lovka
oistiti, jen Pán Bh, má se k nmu utéci, a jemu se pokoiti a modliti,

aby ráil od malomocenství duši jeho oistiti.

A vz, že malomocenství v písm znamená hích smrtelný; nejprve

proto, že jakož v starém Zákon i nyní malomocenství z obce vymítá,

aby s ní nebydlil, nejedl, nepil a jinak neobcoval; též duchovn hích
smrtelný lovka z obce, svaté církve, vymítá, aby s ní nejedl tla Kri-'.

stova, nepil krve jeho, a nic duchovního nepožíval k spasení, jakož i ne^

požívá, dokud v nm stojí. A esky sluje dobe „malomocenství'' a od
nho lovk „malomocný"; nebo málo mže lovk, dokud jest v híše
smrtelném, když nemže ani se modliti, ani jísti, ani píti, a jest od všeho

úastenství svatého odlouen. Protož nmecky dobe sluje aussátzig, to

jest, ven vysazený ze svaté obce. A kdyby toto znamenal lovk a uva^

žoval, tehdy by tisíckrát radji chtl, aby omalomocnl na tle, než aby

v smrtelný hích upadl; nebo kdyby byl malomocný na tle a rád trpl,

varuje se híchu, veliký by byl svatý. Ale co plátno lovku, když bude

na tle velmi krásný a zdravý, a na duši híchem malomocný a tak Bohu
velmi
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velmi ohyzdný, a ume^li, bude s ábly na vky zatracen, le pijda^li

u veliké pokoe, bude se modliti k Spasiteli, ka : „Pane ! chceMi, mžeš
mne uzdraviti." A uvaž, že moude žádá; nebo když dí: „Pane", vyznává

Kristovu dstojenství, že jest pánem všeho svta; a když dí: „chceš4i",

vyznává jeho dobromyslnost ; a když dí: „mžeš", vyznává jeho moc
velikou. A tak nadji a své zdraví uložil ve vli a v moci Kristov; neb

což ráí Kristus, to mže uiniti. A moude uložil ve vli jeho své zdraví,

jako by ekl : „Já nevím, jest4i tvá vle, abych byl zdráv, aniž vím, hodí4i

mi se zdraví tlcstné." V tom dal nám naueni, abychme za zdraví tlestné

neprosili, než jes-li vle Boží a k našemu prospchu. „A vztah ruku

Ježíš, dotekl se ho, ka: ,Chci, bud cist.'" Tu ukazuje Spasitel pokoru,

že svou svatou rukou ráil se dotknouti malomocného
; po druhé ukazuje

hotovost k uslyšení, když lovk hodné ho prosí, ka : „chci", po tetí

ukazuje moc svou božskou, když dí: ,,bud cist!" Latinsky stojí: mun"
dare, a domnívají se nedouení, že by slovo mundare tolik v tom
míst znamenalo, jako oistiti; ale nemá tak býti vyloženo.

A vz, že Spasitel milostivý ne nadarmo vztáhl ruky a dotekl se

malomocného; nebo jeho ruky dotknutí znamená, že jeho tlesenství

neb lovenství bylo jako stroj neb úd Božství k inní divv, ale Božství

zvlášt inilo ty divy lovenstvím. Po druhé znamená Kristovo dotknutí,

že v zákon starém, a bylo zapovzeno dotýkati se malomocného, pece
nebylo zapovzeno tomu, kdož by dotknutím se nezprznil, ale dotknutím

dal by zdraví tomu, koho by se dotekl. Tak Eliáš dotekl se mrtvého

mládence, jehož vzkísil, a Eliseus také dotekl se mrtvého a vzkísil

ho mocí Boží; kteroužto mocí Kristus uzdravil tohoto malomocného,

o nmž dí evangelium: ,,A ihned vyištno jest malomocenství jeho."

A tomu malomocnému pikazuje Kristus, ka: ,,Nižádnému neprav!"

To mže rozlin rozumno býti : nejprve, že v tom dal Kristus knžím,
prelátm a jiným píklad, aby, když co dobrého uiní, nezpyšnli,

aniž žádali, aby ten, jemuž co dobrého uiní, chválil je z toho. Proti

tomu velmi knží heší, pyšníce se, že mají moc, na duši malomocné
uzdravovati a rozhešovati, do nebes i do pekla posílati, koho ráí. A pak
svtští, dají^i co komu, tedy chtí, aby hlasatelé provolávali, a uiní^li co

pro Boha, tehdy ihned chtjí jméno míti, a tomu na znamení štíty své

piložiti neb napsati. Tm dí Pán Kristus pod písahou : „Všechny své

skutky iní, aby byli vidni od lidí; vru pravím vám: vzali odplatu

svou!" Pod tou také písahou jsou i knží i zákonníci, již mše slouží

a hodiny íkají, i jiné skutky iní, aby od lidí byli vidni.

Po druhé mže rozumno býti, aby nižádnému nepravil, pyšné se

nad jinými, že ho uzdravil, aniž pohoršuje jiných. Po tetí, jakož dí svatý

Jeroným, že neteba bylo eí praviti, co vskutku bylo vzjevno. Po tvrté,

aby nižádnému díve nepravil, než knžím, aby oni, jakožto první pravdy

vyznavai, lidu Kristv skutek ohlásili. Protož ihned dí Kristus: „Nuže
jdi,
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Jdi, ukaž se knzi." A že ješt podobenství v zákon ustanovená nepestala,

protož dí Ježíš: „a obtuj dar, jejž pikázal Mojžíš*' v páté knize Levi-*

tici v 14. kapitole.

Tu se knží chápou, že mají se jim obti podle pikázání Božího

dávati : jedni, že sedmkrát, a druzí praví tikrát, každý lovk má jim do

roka obtovati, a že od zpovdi musejí jim dávati, kouce: „Hle ted Kristus

dí uzdravenému : „Jdi a ukaž se knzi, a obtuj dar, jejž pikázal Mojžíš."

O kéž hy knží znamenali, že Kristus posílal uzdravené od malomocenství

ke knžím, aby oni uvili, že Kristus jest pravý Bh, že tak uzdravuje;

po druhé, aby lidu pravili, že on, ale ne oni, od malomocenství oišuje.

Toho oni tak nehlásají, ale hlásají, že musí se jim zpovídati, že oni mají

oistiti, híchy odpustiti, a že mohou za to peníze bráti. Ale proto Kristus

neposílal uzdravených ke knžím, ale jakož dí sv. Jeroným, aby uvili
Spasiteli; a jakož Jan Zlatoústý, aby ncekli, že by zákona Kristus nedržel;

a jako dí Origenes, že ne ádem zákona, ale láskou Kristovou byl uzdraven ; a

také, aby oni ohlásili, že ten lovk v obci již mže jakožto zdravý pebývati.

A pak svatí toto znamenají, že a lovku ped zpovdí asto od

Boha jest hích odpuštn, pece híšný ten z pokory má jíti ke knzi
moudrému a jemu híchy oznámiti, a žádati od nho dobrého nauení,

a pijmouti od nho hodné za híchy pokání, jímž by se zdržel a v híchy

zase nenavrátil; a tehdy se ukazuje híšný knzi. Ale kdyby ml obto"

váti to, co v starém zákon uzdravený od malomocenství obtoval ve figue,

to jest v podobenství, duchovních vcí, kdež by vzal? Neb ml by obtovati

dva vrabce, kolá, šest misek oleje, devo cedrové, ysop, a jiných mnoho
vcí; ale jakož dí sv. Remigius: dva vrabce duši a tlo znamenají, kolá
lásku, šest misek oleje šestero milosrdenství, a ysop pokoru. Jist kdož ty

vci obtuje, plní pikázání Kristovo o obti; ale lakomý knz té obti nerad

pijme, radji by vzal peníz jeden, než by ty všechny vci na lovku vidl.

Dále dí evangelium : „A když vešel v Kafarnaum, pistoupil k nmu
centurio, prose ho." Uzdraviv Kristus žida již pišel do Kafarnaum, toho

msta, aby dobe uinil pohanu; neb tento centurio byl pohan dosazený

od ímanv, aby vládl tím mstem Kafarnaum, jež bylo hlavním v Ga-

lilci, té krajin. Ten vrný centurio, jakož svdí sv. Lukáš v 7. kapitole^

nejprve poslal k Ježíšovi židy z jeho pokolení; a když od poslv zvdl,
že Ježíš chce pijíti k nmu, jakož druzí praví a jest pravdpodobno, že

vyšel vstíc sám z pokory a z náboženství, a uctiv bránil mu jíti do

svého domu, vda, že nebyl slušný obyej židm, podle jich zízení, obco"

váti s pohanem v domu, v jídle a v pití. A k tomu chýlí se, že dí centUx

rio: „Pane! nejsem hoden, abys vešel pod stechu mou." A Ježíš znaje

víru jeho, kterouž má o Božství, nezeli ho, jako želel knížete v 4. kap.

sv. Jana, kterýžto kníže prosil Ježíše, aby pospíšil pijíti, nežli by umel
syn jeho; ale ochotn mluví Ježíš centuriovi, jako k ádn vícímu, že

pijde k sluhovi jeho dnou zlámanému a uzdraví ho. A centurio, ve,
v

ze
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že Kristus jest Bh, a znaje své ponížení, vyznává, že není hoden, ahj

Kristus vešel pod stechu domu jeho, ale že dosti na tom jest, ráí-^li Kristus

ze své nesmírné moci a ze svého milosrdenství, že a tlestné byl by da^

leko, že díAi slovo, aby byl zdráv sluha jeho, že ihned se stane. A dovo^

zuje toho centurio tak, že jakož on jsa ustanoven v moci od císae, pikáže

sluhm a oni hned uiní, co pikáže: tehdy daleko více císa všeho svta, jsa

všudy vedle svého božství, mže pikázati kterémukoli svému stvoení, a

íined uposlechne; nebo nesmírn vtší jest moc Boha. Krista pikázati ka^

ždému stvoení, nežli centurionova pikázati sluhm císaovým. „A uslyšev

Ježíš" vyznání tak veliké víry rytíe pohana, „divil se, a po sob jdoucím

ekl, že nenalezl tak veliké víry v Izraeli," to jest v lidu židovském.

Ale proti té ei dí nkdo: „Však divení nebývá z vci poprvé po-'

znané; a ponvadž Ježíš od vnosti zná a ví všecky vci, kterak se tedy

divil?" Odpovd jest, že Kristovi jest dvoje znání: jedno božské, jímž zná

od vnosti všecky vci, druhé znání jest ze smyslu tlestného; jakož

díve jest eeno, že nco vidním tlestným vidl potom, co díve ne^

vidl, též i slyšel, i okusil i dotýkal. A tak slyšel tuto vyznání centurio--

novo veliké víry, jehož díve neslyšel, a tak podle toho poznání se divil.

Ale ješt ekl by nkterý uštpaný, že Kristus nedí tu pravdy, ka: „Ne"
nalezl sem tak veliké víry v Israeli;" neb v své matce, Pann Marii,

touž víru a tak velikou nalezl, a také v svých apoštolích. Tu mže býti

odpovd, že skrze Israel tuto rozumí se jen rod Israel, to jest toho otce Ja^

kuba, ale ne místo, v nmž jeho pokolení pebývá; a skrze nalezení Kri^

stovo, pokud je lovk, které poznání nejprve božsky seznal. A tak

ádn má rozumno býti, že Kristus, pokud lovk, nenalezl tak veliké

víry v rodu Jakubov; ale v Pann Marii a v svých apoštolích, jež prvé

si vyvolil a osvítil je božsky, znal, pokud Bh, vtší víru, ale nenalezl,

pokud lovk. Svatý Augustin a svatý Jeroným míní, že nenalezl Kristus

tak veliké víry v tu dobu mezi židy, krom svatých otcv, v nichž jest

základ víry, a krom prorokv ; ale svatý Jan Zlatoústý míní, že vzhledem

k brzkému poátku víry nenalezl Kristus víry: nebo jiní uvili, vidvše

divy a zázraky; ale centurio tento nevidv, jen slyšev, tak velikou víru

ml. Z tchto eí která jest vhodnjší k výkladu, dej Bh ji pijmouti
vždy v tom stojícím: že Kristus pravdu ekl, ka, „nenalezl sem tak

veliké víry v Israeli."

Tím slovem potupil nevící židy nevdné, a povyšuje vdných pO'

hanv. Protož dí dále, že se všech stran svta pohané vyvolení obrátí se

k víe, a budou odpoívati s otci svatými v nebeském království; ale sy^

nové pokolení Kristova, totiž židé, pro nevdnost, „budou vyvržení

v temnosti zevnitní," to jest v vzbavcní nebeského svtla v pekle. A slují

ty temnosti „zevnitní", nejprve pro rozdíl temností vnitních, jež jsou

nedostatek milosti boží v duši: to jsou híchové a ti slují temnosti vnitní;

po druhé proto, že zatracenci, zavržení v pekle, jsou již beze vší nadje

G mi"
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milosti a vysvobozem'. Protož jich temnosti jsou zevnitní, totiž bez konce;

ale zde híšných, kteíž se kají, nejsou tak bez konce, a tak ani zevnitní.

Protož kdyby jiné pomsty nebylo, jen ty temnosti pekelné, jimž konce

nebude, dosti by ml lovk se lekati, a híchv varovati velmi pilné

;

nebo ne darmo Spasitel jmenuje tak asto ve tení ty temnosti. A že

nebude dosti na tch temnostech v pekle, protož dí Spasitel, že „tu bude

plá a skehtání" neb skípní „zub". Bude tam bolest bez konce, i vnitní

v duši, i zevnitní na tle. Pláem rozumí se bolest vnitní, ne že by
tam tlestné slzy z oí od mozku ustavin tekly; nebo ponvadž zatra^

cenci nebudou tam píti, a ohe peukrutný bude je páliti, protož nebudou
slz míti po zdejším asu. Pak skípní zubv, jež jest tvrdých kostí z bo^

lešti tluení, znamená bolest, jíž bude tlo souženo. A dosti jest, po všech

ích mukách, kteréž pro zatracence vypoítává, položiti vné radosti vzba^

vení, vné temnosti, vný ohe, a z tch vcí peveliká tesklivost v duši, že

nikdy v nich nebude skonení, a tak bez nadje vné v duši že nikdy v nich

nebude skonání — a tak bez nadje vné v duši i v tle bolení a muením
Protož dí Isaiáš v 66. kapitole : „erv jich neume a ohe neuhasne." erv
ten jest v duši tesklivé zoufání, a ohe ten jest vné tla pálení. Protož

Kristus dí v soudný den k zatracencm, v 25. kapitole sv. Matouše : „Jdte,

zloeení, do vného ohn, jenž jest pipraven dáblu a sluhm!" Také
pláem rozumí se tesklivost, a skípním zub znamená se hích vný
zatracencv, jímž se budou protiviti vn vné dobrot Pána Boha.

Pak konen vece již Ježíš centurionovi, tomu vrnému rytíi, aby

se jemu podle jeho víry stalo, jak chce; a stalo se divn, nebo „uzdra^'

véno jest dít v tu hodinu." Díttem nazývá sluhu, jak asto písmo vy-*

kláda. A tuto máme nauení, že podle míry víry lovka bývá milost

Boží dána; protož dí výklad: „Každému, jak ví, tak se jemu stává."

Pak na tomto dobrém centurionovi nám na píklad znamenám pokoru

velikou, že dí: „Pane, nejsem hoden" a dále. Tu dí svatý Jan Zlatoústý:

„Centurio uinil se nehodným pijmouti Krista v dm a tak uinn jest

hodným království jeho." Po druhé v centurionovi byla víra veliká;

nebo dí Kristus: „Nenalezl sem tak veliké víry v Israeli." Po tetí

v nm moudrost, z dvodu, že Kristus jest všemohoucí. Po tvrté do^

brota, že tak peliv stál o zdraví svého sluhy. Nuže my vezmouce píklad

na tom dobrém pohanu, budme k milému Kristu pokorni, vyznávajíce

svou nehodnost: mjme víru velikou, více, že on jest všemohoucí, a že

mže uiniti, což on ráí; budme moudí, ume se v písm moudrosti,^

abychom ádn Boha znali ; a budme nakonec dobí, milujíce

Boha a bližního, a hledajíce na duši zdraví

svého i jeho. Amen.

NEDLE
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» I

NEDLE PATA

PO KRISTOVU NAROZENÍ.

Svatý Matouš v 8. kapitole.

když vstoupil na lodí, vstoupili za ním i uedlníci jeho

24. A aj, boue veliká stala se na moi, tak že vlny pi**

• krývaly lodí. On pak spal. 25. A pistoupivše uedlníci

jeho, zbudili jej, kouce : „Pane, zachovej nás, hyneme." 26. I dí jim:

„Pro se bojíte, ó male víry?" Tehdy vstav, pimluvil vtrm
a moi, i stalo se utišení veliké. 27. Lidé pak divili

se, kouce: „Kteraký jest tento, že ho i v^

trové i moe poslouchají ?"

G2 SVATE
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-VÁTÉ TOTO EVANGELIUM JEST PODLE
textu k porozumní dosti lehké, avšak v nm nauení
církvi svaté, kterak má sloužiti pánu Bohu. A pro
Kristus vstoupil na lodiku, jsou mnohé píiny: prvá,

aby asem s ueníky odpoinul tlestn; druhá, aby nás

nauil zjevn se modliti, když jest slušné odpoinouti,

a abychom byli nábožní, a vczmouce nauení, abychom potom jiným
prospívali; a tetí nauení, abychom utíkali pochlebenství, jakož Kristus

utekl, když jej voditi chtli, aby byl králem, v 6. kapitole sv. Jana.

A ted vstoupil na lodiku; aniž nadarmo se stala boue moská, když

Kristus spal; ale Bh Kristu to vzjednal, aby ueníci byli potvrzeni

ve víe, že on jest Bh, vidouce div z jeho moci; po druhé, aby jeho

pravé lovenství bylo dokázáno, spal na lodi; a po tetí, aby nás

nauil v nouzi se modliti; a po tvrté jest ukázání na uenících, že

jakož oni též i my pro nedostatek víry se strachujeme. Protož ta jest

vzvláštní píina, pro nám spí milý Kristus, a z té nás kára; nebo ue^
níkm, když ho budili a pravili: „Pane, spas nás!" to jest zachovej,

„hyneme", znamenit dí: „Což bázliví jste malé víry?" Neb nkteí z nich

byli malé víry, protože ho mli jen za lovka, anebo velmi slab vili,

že jest Bohem ; nebo kdyby byli pln vili, že jest on pravý Bh, tehdy

byli by vdli, že práv tak mže divy initi, sp, jako nesp; nebo
božství, jež nikdy nespí, divy iní, ale ne lovenství, jež nkdy spí a

nkdy nespí. A z tohoto máš smysl onoho písma Davidova : „Vsta ! pro
spíš. Pane?" Nebo Bh nespí lidem, toliko pro nedostatek víry, jejž mají,

a jakož metlu, jež nespí, vždy drží nad svými vrnými, aby je káral, tak

též pomocnou ruku, jež nespí, vždy drží svým doufajícím.

A z toho máš, že apoštolov nemli se báti tak velice, jsouce s Kristem,

majíce vdti, že nižádné stvoení proti jeho plné vli nemže nic uiniti,

aniž on mže v nho pln doufajícím pomoci odepíti; nebo dí svatý

Pavel : „Vrný jest Bh, nemže sebe zapíti." Také z toho vidíš, že nelze

lovku hešiti, jen z nedostatku víry, když smrteln heší; nebo hešili

tak, tehdy bud víry nemá, bud u víe zoufá. Protož dobe dí svatý Jakub

apoštol, že víra bez skutkv mrtva jest. Neb jakmile lovk Boha ncmi-'

luje nade všecky vci, tak ihned víru umrtvil; a ponvadž kolikrátkoli

smrteln heší, tehdy v ten as Boha nemiluje, vzjevná vc jest, že kdy-'

kolivk smrteln heší, že má nedostatek již v své víe. Opt, kdyby lidé

pln vili, že Bh všecky híchy vidí, a že zajisté každého pomstí,

a kdyby muky ped oima vné mli, tehdy by ne tak hned hešili;

ale že viklá jimi nedvra, když íkají „Snad toho Bh tak nepomstí!"

protož tím snadem a pochybováním jsou k hešení hotovjší. Protož nám
potebí, abychme s apoštoly jeho íkali nábožn k Spasiteli, v 17. kap.

sv.
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sv. Lukáše: „Pane! pidej nám víry"; to jest, dej nám víru plnou, bez

pochybování a bez zoufání.

V kterémžto zoufání jsou mnozí v tomto asu Antikristovu, a zvlášt

knží, kteí se neodvažují ujmouti pravdy Kristovy staten, lekajíce se,

aby jich Bh nezapomenul; a svtští též, majíce péi, že by nemli na^

zejtí co jísti, kdyby jim pro Boží pravdy obranu majetek pobrali ; a druzí

pro ztracení tlesného pokrmu, jako mnozí sluhové, neodvažujíce se slova

božího slyšeti. Takým všem dí spasitel, Matouš 6: „Nebudte peliví

o život svj, co byste jedli, ani o tlo své, ím byste je odli!" A dále

dí: „Nebudte peliví o zítek, zítejší den peliv bude sám o sebe." Z této

ei dále máš, že knží a eholníci, majíce velikou péi o platy a o tlestné

poteby, a ustanovujíce sob platy, jsou malé víry; neb nedvují laska^'

vému spasiteli, že by je nakrmil bez tohoto ustanovení, jako dvovali
ueníci, jsouce naplnni Duchem svatým.

Pak duchovní nauení v evangeliu jest, abychom Ježíše následovali,

a pes moe tohoto svta se plavili. Lod má býti pevná nadje, že boui
i moe peplujeme; boue jsou náramná pokušení; a moe, jež se zvedá

jednak vzhru, jednak opadne, jest tohoto svta štstí, jímž nkdy lovk
jest povýšen a nkdy ponížen. Protož teba jest pevn v nadji Boží se^

dti, a chce^i se nco zoufalství neb pochybování vlíti, brame a volejme

ku Pánu milému, aby nedal té boui nás poraziti. Nebo neteba jest nám
mnoho spáti mezi moskými ochechulemi, jež jsou sladká pokušení, jako

k smilství a k jiné tlesné rozkoši, a ku povýšení v svt, k nmuž po^

híchu! lidé velmi chvátají, nevdouce, že ím výše vylezou, tím hloubji

padnou. Od toho pádu ra nám pomoci milý Kristus!

G3 NEDLE
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NEDLE ŠESTÁ

PO KRISTOVU NAROZENÍ.

Svatý Matouš v ii. kapitole.

ten as pohledv na nebe Ježíš, ekl: „Chválím té, Ote,

Pane nebe i zem, že jsi skryl tyto vci ped moudrými

a opatrnými, a zjevil jsi je nemluvátkm. 26. Jist ,

Ote, že se tak líbilo picd tebou. 27. Všecky vci dány jsou mi

od Otce mého, a žádnýt' nezná Syna, jediné Otec, aniž Otce kdo

zná, jediné Syn, a komuž by chtl Syn zjeviti. 28. Podtež ke mn
všickni, kteíž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpoinutí dám .

29. Vezmte jho mé na se, a ute se ode mne, nebo jsem

tichý a pokorný srdcem, a naleznete odpoinutí

dušem svým. 3o. Jho mé zajisté jesti

sladké, a bím mé lehké."

SPASITEL
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^^Btí^ PASITEL NÁŠ MILOSTIVÝ, DÍKY VZDAV
ISkIISSii^ Bohu otci, pokud lovk, z toho, že pyšným chytrákm

tohoto svta skryl svá tajemství a dary své, a že vzjevil je

pokorným, volá k sob všecky, kteí milují neb pracují

z milosti o své spasení, a pikazuje jim, aby vzali na se

jeho pikázání, jež jest Boha milovati a bližního, a tak

býti tichu a pokornu, jakož on byl tichý a pokorný

srdcem, miluje Boha a naše spasení. A to my máme initi,

neb to jest lehké a sladké jho a bím, a zvlášt proto, že vede k v^
nému odpoinutí. I dí takto milostivý Spasitel: „Chválím t, Ote, pane

nebe a zem!" Pro trojí vc chválí Kristus Boha Otce: proto, že jest

jeho vný otec; druhé proto, že jest pán všeho svta; to obé, když dí:

„Ote, pane nebe i zem," atak všech vcí, jež jsou i na nebi i na zemi;

a tetí chválí ho proto, že nebeskou moudrost skryl ped chytrými : jakož

byli knží, misti a zákonníci; a pede všemi, kteí s chytrostí v svt
se obírají : jakož jsou všichni, kteí opustivše pikázaní Boží, tichost a po-'

koru Spasitele, i pilnuli k nehodným ziskm a obyejm tohoto svta;

a proto, že vzjevil moudrost nebeskou malikým, to jest pokorným; jakož

byli jeho ueníci. A tak skrýti a vzjeviti moudrost Boží, jsou skutkové

spravedlnosti Boží; a protož z vle Boží vné. Protož dí Kristus: „Tak,

Ote! že tak libo bylo ped tebou!"

A tu dále neteba se tázati po píinách Boží spravedlnosti; nebo,

jakož spravedlivé jest, aby Bh skryl svou moudrost ped pyšnými

a chytráky, práv tak spravedlivo jest, aby svým pokorným moudrost

vzjevil; neb kdyby to obé nebylo spravedlivé, tehdy by se to otci Bohu
nelíbilo. Protož otazujícímu, pro Bh chudé vyvolil si apoštoly? rychlá

odpovd jest: že se jemu tak líbilo. Hle, nejvtší mudrc dí: „Chválím

t," totiž, díky vzdávaje, „Ote, pane nebe i zem ! že's skryl ty vci," to

jest tajemství o svém píchodu, jakož dí výklad, a ty vci, jež vedou ko"

nen k spasení! A které jsou ty vci? Slyš, že dí: „Všecky vci dány
jsou mi od otce mého!" Z toho rozumj, že jest s otcem rovný v moci,

v moudrosti, i v dobrot, takže jest všemohoucí, vševdoucí a nesmírné

dobroty, jako i otec; a ty vci jsou skryty ped chytrými pohany, ped
židy, a ped druhými kacíi. Toho nepoznal mudec Averrois, jenž Ari^

stotelovy knihy vykládal a pravil, že blázní kesané, v Božství trojice

více; toho nepoznal Arius kací, maje za to, že Kristus není pravý syn

Boží podlé božství; aniž toho poznal Manicheus kací, ka, že jsou dva
poátky, a tak dva bohové: jeden, jenž stvoil nebeské vci a duchy,

a druhý, jenž stvoil zemské vci: Hle, ty chytráky poráží Kristus, ka:
„ote," totiž mj podlé osoby božské — to proti Ariovi; „pane" a tak

stvo^
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stvoiteli nebe i zem i všech vcí — to proti Manicheovi; „všecky vci

dány jsou mi od otce mého" ; nebo že jsem synem jeho vným, to mám
od nho, a jsem jemu roven, jsa druhá osoba v Božství — proti Aver-*

roisovi, proti židm a proti pohanm. „Všecky vci," také stvoené „dány

jsou mi od otce mého," jakožto lovku; nebo dí David: „Všecky vci

podložil si pod nohy své" ; nebo od vtlení on jest pánem všech vd,
a má všecky v své moci. „A nižádný nepoznal syna jen otec," totiž po^

znáním vným sám od sebe; „aniž otce kdo poznal," také od vnosti,

„jen syn, a komu chtíti bude syn vzjeviti." A tak svatí v nebesích mají

poznání otce Boha skrze syna. Aniž zamítej tu Ducha svatého, íkaje, že

by on neznal otce i syna, alebrž rci, že zná otce i syna; a jakož jest od

otce i od syna, též také má poznání od otce Boha i od syna Božího. Ale

bud moudrý, abys neekl, že by byl otec neb syn nauil Ducha svatého,

jako by díve nco nevdl; aniž íkej, že by syn Boží co od otce Boha
vzal, jakoby podlé Božství díve neml; nebo od vnosti všechny ti

osoby všecky vci vdí, i otec, i syn, i Duch svatý; i tak jest mocný pán

syn, jako otec, též i Duch svatý.

A že mnozí pracují, aby tyto vci i jiné o Pánu Bohu v lásce poznali,

protož ochotn zve je milostivý Spasitel, ka: „Pojdte ke mn všichni,

kteí usilujete a obtíženi jste." „Pojdte" ke mn, k bratru svému podle

lovenství; „ke mn," svému otci a stvoiteli podle Božství
;
„ke mn,"

svému lékai tla svého i duše; „ke mn," obránci svému od ábelství;

„kteí pracujete" v život duchovním i pracovitém, „a obtíženi jste" ády
starého zákona; „a já opravím vás," odejma ta obtížení, a dajc lehká

a k spasení prospšná ustanovení; neb „já nakrmím vás" chlebem slova

svého, chlebem tla mého, a chlebem božství vného, aniž vás obtížím.

Protož „vezmte jho mé na sebe", to jest zákon mj nový místo starého,

jenž byl tžký; „a ute se ode mne" tomu a pijmte skutkem, „že jsem

tichý" ve zvycích a milosrdný v pomst, „a pokorný srdcem," nežádaje

nezízeného povýšení, a trp mile protivenství. A v tch dvou synech

víry, totiž v pokoe a v tichosti, „naleznete odpoinutí duším svým,"

nebo jsem poátek, prostedek i konec, v nmž všechny duše ze své po^

váhy žádají odpoinutí. Nebo nižádná vc, aniž všechna stvoení nemohou
duše ukojiti cele, jen samo Božství, jež jest nesmírná dobrota, v níž svatí

na konec odpoinou. Protož dí David: „Nasytím se, když se ukáže oslava

tvá." A svatý Augustin dí: „Uinil si nás, pane, sob podobny, a nepo^

kojno jest srdce naše, dokud v tob neodpoine."

„Nebo jho mé sladké jest." Jho vložené na hlavu, to jest na vl*
rozumu lovka, jest laskavé milování Boha nade všechny vci a bližního

jako sebe. To jho jest velmi sladké duši, kteráž vzkusila, že sladký jest

Pán; jakož k tomu okoušení povzbuzuje David, ka: „Okuste a vizte,

že sladký jest Pán." „A bím mé lehké" to jest zákon mj nový jest lehký;

ne^
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nebo kdož miluje srden, ten jej plní. A tak ueníci Kristovi, táhnouce

vz jeho, uíce lid zákonu a nosíce vz, to jest plníce zákon, lehce všecky

útrapy i utrpení snesli; nebo vozataje mli pokorného a tichého, jho

sladké a bím lehké. Toto jho a bím nésti ra nám
dopomoci milosrdný Spasitel, jenž jest

s otcem požehnaný na vky.

H NEDLE
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NEDLE SEDMÁ

PO KRISTOVU NAROZENÍ.
Svatý Matouš v 13. kapitole.

ten as ekl Ježíš ueníkm svým podobenství toto: „Po"

dobno jest království nebeské lovku, rozsívajícímu dobré

semeno na polí svém. 25. Když pak lidé zesnulí, pišel

nepítel jeho, a nasál koukole mezí pšenicí, a odšel. 26. A když

zrostla bylina, a užitek pinesla, tedy ukázal se i koukol. 27. I pí^

stoupívše služebníci hospodáe toho, ekli jemu : ,Pane, zdalížs do''

brého semene nenasál na poli svém? Kde že se pak vzal koukol?'

28. A on ekl jím: ,Nepítel lovk to uinil.' Služebníci pak ekli

mu: ,Chceš4íž tedy, a jdeme.a vytrháme jej ?' 29.^0n pak odpo^

vdl: ,Nikoli, abyste trhajíce koukol, spolu s ním nevytrhali pšc

nice. 3o. Necht a obé spolu roste až do žn. A v as

žn dím žencm : ,Vytrhejte nejprv koukol, a svažte

jej v snopky k spálení, ale pšenicí

shromažte do stodoly mé."

KDYŽ
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DYŽ MILOSTIVÝ SPASITEL TUTOE
promluvil, ueníci jeho nerozumvše, jakož dí sv. Ma^
touš, pistoupili k nmu, kouce: „Vylož nám podo^

benství o koukoli a o rolí!" A on odpovdv ekl:

„Ten, jenž rozsívá sím dobré, jest syn lovka, ale jich

pole neb rolí jest svt, a dobré sím jsou synové krá^'

lovství, a koukol jsou synové zloby a nepítel, kterýž jich

nasel, jestdábel; a že jest skonání svta, a ženci andlé jsou. Protož jako

koukol bývá sebrán a ohnm spálen, taktéž bude na konec svta : pošle

syn lovka andly své, a vyberou z království jeho všecka pohoršení,

a ty, kteíž iní zlo, a pustí je v pec ohnivou; tu bude plá a skípní
zub." Tak vyložil sám Kristus svou e, ehož nižádný nemže po^

lepšiti
;
protož by nebylo žádného výkladu jiného, vrná duše tomu sroz^

umjíc, mla by co rozjímati a uvažovati piln. Nebo proto pravil Kristus

ped tím evangeliem: „Kdo má uši k slyšení, slyš!"

Ale že nevyložil Kristus, co jest království nebeské, protož vz, že

království nebeské v podobenství jest on sám; neb ponvadž ondí: „Tem
jenž rozsívá sím, jest syn lovka," a na poátku evangelia dí, že „po^

dobno jest království nebeské lovku, jenž rozséval dobré sím na svém
poli," tehdy sám sebe míní v tom podobenství. A tak on nasel dobrého

semene v svt, nebo všecky dobré vci stvoil, lovka Adama a Evu bez

híchu stvoil. A pišed nepítel zasel v nich koukol neposlušenství, ale nejprve

nevry; neb Eva nevila Bohu, že by umela, když by se stromu zapo^

vzeného jedla; protož ekla, pochybujíc o Božím slov: „Snad bychme
umeli?" Protož když dí Kristus, že dábel nasel zlosynv, rozumj, ne

že by je stvoil, ale že on je zlosyny svým slovem uinil; atak rozsívaje

v n nevru, bludy a všelijaké híchy, uinil je koukolem.

Pak pro budoucí výklady, že asto v evangeliu zmínka jest o nebe^

ském království, a v jednom evangeliu jinou vc znamená, a v jiném

jinou, protož vz, že království nebeské, jakož zní slovo, znamená sbor

svatých, již jsou v nebesích s Bohem, nad nimiž Bh jest králem; s nímž
jsouce, požívají bohatství nebeského, to jest radosti, kterouž mají z jeho

poznání. A v tomto smyslu obecn lidé berou na porozumní ,království',

když slyší, jak jmenují království ; a tak mže býti rozumno v modlitb
(Matouš 6.) když íkáme: ,Pijd tvé království', to jest: napl se sbor vy-*

volených, kteí s tebou mají býti v nebesích. Též, když ekl jeden lovk
S€dc s Kristem u obda : „Blahoslavený ten, kterýž jísti bude v království

Božím!" to mínil, který po smrti v nebesích bude se sytiti.

Pak po druhé, království nebeské v písm znamená Krista, jako
v 17. k. sv. Lukáše: „Otázán Ježíš od zákonníkv, kdy pijde království

Boží, odpovdl jim a ekl: ,Hle království Boží mezi vámi jest.'" Tu,
H2 dí
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dí výklad, království Boží se nazývá; to jako by ekl: „Ptáte se, brzo^li

v království Božím budou lidé? hle, já mezi vámi jsem, jenž vrným
svým dám království, a vy mne neznáte."

Po tetí, království nebeské znamená zde církev, to jest: sbor ke^
sanský, jako v onom evangeliu Matouš, 13. : „Pošle syn lovka andly
své, a vyberou z království jeho všecka pohoršení." A k tomu slovu jest

e sv. ehoe, jenž dí: „Vdno má býti, že astokráte v svatém písmé

království nebeské nynjšího asu církev sluje, o nmž v jiném míst
Pán dí: „Pošle Pán andly své, a vyberou z království jeho všechna po"

horšení." Neb v onom království blahoslavenství, v nmž svrchovaný

pokoj jest, nebudou moci nalezena býti pohoršení, která by byla vybí^

rána." Toto sv. eho.
Po tvrté, království nebeské sluje msto svatých v nebesích; jako

v kap. 20. sv. Matouše matka synv Zebedeových prosila Krista, kouc:
„Rci, a sednou tito dva synové moji, jeden na pravici tvé a druhý na

levici tvé, v království tvém." Hle tu máš, že království Kristovo zna^

mená místo, v nmž on sedí s svými svatými.

Po páté, království nebeské znamená písmo svaté, jako v 21. k. sv.

Matouše dí Kristus knžím a zákonníkm: „Bude odato od vás krá^

lovství nebeské," to jest písmo zákona, „a bude dáno lidu, kterýž má
prospch," to jest dobrému kesanstvu, jež užívá správn písma. A v 22. k,

sv. Matouše dí Kristus: „Bda vám, misti a zákonníci a pokrytci! jež

zavíráte království nebeské ped lidmi; vy nevcházíte, a tm, kteí vchá"

zejí, vejíti bráníte." Co jest: zavíráte království nebeské ped lidmi?

Svatý Jan Zlatoústý dí, že písmo, jež ukazuje království nebeské;

brány tohoto království jsou výklady, a ty výklady misti, zákonníci a po^

krytci ped lidem zavírají, bráníce, aby sprostní písmu nerozumli, a sami

také v písm výkladem pravým nevcházejí. Protož velmi neradi vidí, že

lidé svtští umjí písmo, a brání jim, jako ted Kristus dí, aby nevcházeli,

to jest, aby netli, a tak aby nerozumli, a zvlášt proto, aby lidé neroz^

umli, kterak oni mají živi býti, po druhé proto, aby jejich híchv ne^-

kárali ; a po tetí proto, aby v kázaní jich bludu neznamenali, a že musejí

se pilnji uiti; a po tvrté, že se domnívají, že by od svtských ne tak

váženi byli. Ale dal jest jim Kristus požehnání za to, ka: „Bda vám!"
A když Kristus dí: „bda", tu za hích smrtelný ukazuje vné zatracení;

neb bda tomu, kdož v n se dostane.

Také doktorové, misti, knží, zákonníci a pokrytci, a mají klíe

tohoto království, pece jimi otvírati nechtjí, a he se brání; protož dí

jim k pozdravení Kristus v 11. kap. sv. Lukáše: „Bda vám zákona
umlým, již jste vzali klíe umní!" totiž písma; „sami jste nevcházeli,

a tm, kteí vcházeli, bránili ste." Hle tato slova Kristova vykládají

první jeho e, že co díve ekl: „zavíráte království," to ted dí: „zavíráte

písmo, vzavše klí," totiž výklad písma. A tch jest nyní mnoho, již um^
jíce
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jíce písmo, nechtí podle nho živi býti, aniž jiných uiti; a chce^li kdo
uiti, oni brání. Nuže pro výklad Kristova evangelia pomni, kdož chceš

rozumti, kde v evangeliu království nebeské co znamená, neb jinak ne"

porozumíš. Hle, toto evangelium dí: „Podobno jest uinno království

nebeské lovku, jenž rozsel sím dobré na svém poli," to jest: podoben

jest Kristus, syn lovka, lovku, jenž rozsel sím dobré, jako tomu,

jenž pšenice nasel na svém poli : sedlák pšenice na svém poli, a syn lo"

veka, Kristus, dobrých lidí v své církvi; nebo pole znamená svt, jako

Kristus vyložil, a svt znamená sbor lidský, jako onde v i. kap. sv. Jana:

„Svt ho nepoznal," to jest: sbor lidí zlých Krista pravou vrou nepoznal.

Pak sím jest slovo Boží, víra, jež jest sím dobré, nebo iní syny Boží.

A to sím rozsel Kristus v poli církve svaté tak, že nejprve byli lidé

zem dobrá; nebo byli, jakožto od Boha stvoení, bez híchu, ale zprznní

híchem byli zem chamradí a trním zkažená; ale z milosti Kristovy

vrou, tím semenem, jsou syny Božími uinni. Atak Kristus dí: „Sím
jsou synové královští," to jest: jsou synové moji, již ke mn a k spasení

píslušejí vrou a milováním."

„A když spali lidé," to jest, když líní byli prelátové a knží, neostí"

hájíce Kristova pole, jakož dí sv. Augustin; a také když jiní lidé spali,

totiž, nedbali svého spasení, „pišel nepítel jeho." Kristus dí: dábel,

jenž od stvoení lovka, ze své závisti vždy jest nepítelem lovka. Ten
nepítel dábel, jehož Kristus nazývá lovkem, nasel nejprve koukole,

když v istou zemi, v Adama a Evu, nauenou ve víe od Boha, vsel

lež, jakož dí Písmo (Genesis v první knize v 3. kap.), ka, že nezemou;
a to uinil chyte, poav od ženy, když pi ní Adam nebyl, jako iní

zlosynové, když muže s ženou není. Také se jí otázal, aby mohl \yzvZ''

dti, je^li píchylna k pivolení; a znamenav v odpovdi, že íká: „abychme
snad neumeli," hned jako prvý lhá, alebrž lež pravd Kristov protivn á

ekl: „Nikoli neumete." A tak nasev koukole, jakož dí evangelium,

„odešel". Jakož dí sv. Bda, že asto starý nepítel, když již lovka pO"

kušením porazí, na as odejde; ne proto, aby své zlob konec uinil, ale

aby potom v brzce se iiavrát, leheji se pokusil. A tak nkdy uveda

lovka v hích, již maje ho jako jistého v své moci, jako rybá rybu

ve vrši neb na udici, pohledá jiného; a nkdy pokoušeje lovka v jeden

as, nemoha ho pemoci, odejde, aby potom, když se on nevysteže, spíše

zklamal; jako dí evangelium: „když spali lidé," totiž, nevystíhájíce se,

pijda i pokouší, a naseje koukole. „A když vzrostla bylina a užitek pi"

nesla, tehdy ukázal se i koukol," to jest, když víra tak od dábla zprznná
vzešla a užitek uinila, to jest skutek v sob dobrý: jako když lovk
postí se, almužny iní, modlí se, a v híchu smrtelném vdom stojí.

„Pistoupivše sluhové hospodáovi," totiž svatí a nynjší vrní, touž žá"

dosti jdouce, kteí znamenají, kterak mnoho koukole jest naseto od dábla

v pšenici, „ekli", jakoby se divili: „Pane! však's dobrého semene nasel

H3 na
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na poli svém, i odkud má, totiž vzrst a moc koukol?" a dále praví

r

,,Chceš4i, vytrháme jej."

Tohoto slova nynjší prelátové velmi se drží, a neumjíce rozeznati

mezi koukolem a mezi pšenicí, co jest lepšího, i více trhají pšenici nežli

koukol, tupíce více pravdu nežli kivdu, a majíce pravdu za lež, a zase

lež za pravdu, takže plní se na nich proroctví Isaiáše v 5. k. o nich:

„Bda, kteí praví tomu, co jest zlé dobré, a co jest dobré praví zlé!"

A druzí slepci praví: že neškodí, ale dobré jest, s jedním zlým mnoho
dobrých lidí zahubiti! Jakož jsem od nich slýchal, jak dávají píklad, že

pro jednu tunu herynkv zlých upalují nkomu jiných mnoho dobrých, a též

balík sukna: a již vzjevn toho potvrdili, že u papeže Jana XXIII. buly

dobyli, v níž pikazuje vzjevn, aby i zlé i dobré knihy mistra Jana Viklefa

spálili, neb je velmi hntou, že psáno v nich o jejich svatokupectví, o pýše,

o smilství a o lakomství; a nejvíce se hnvají, že je nazývá almužníky,

a že nemají jako svtští páni panovati; a také proto, že píše, když jsou

knží zle živi a nechtí zlého zanechati, tehdy svtští ádem a dobrým
úmyslem, aby nemli na hešiti, mohou jim statky odejmouti, a také

desátkv jim nedávati. A tyto ei potupili nkteí doktorové s kanov^
niky, s farái, a s mnichy v Praze na radnici, po nmeku kouce na

rathauze; ale mnozí misti, a takm vtší díl jich, a všichni bakalái

a studenti, k tomu potupení nepistoupili, ale misti stáli v obecné škole

v koUeji, a dovodili písmem, že ti doktorové s rotou svou pravdu potu^

pili, a volali ty doktory do školy, aby dokázali písmem; a oni nechtli,

nebo neopovažovali se, nemajíce písma, jímž by mohli dovoditi svého

potupení. A toho všeho byl pvodce Štpán Pále, ten doktor, nkdy
když pravdu miloval, mj vrný a milý pítel, a druhý Stanislav ; a po^

vzdvihli se proto, že sme my nechtli pivoliti k bule papežov, v níž vy-*

hlásil kíž, to jest moc, aby kdožkolivk chtí, budto knží, jeptišky,

i mniši, pipravili se na zahubení krále Ladislava Neapolského, i všech,

kteíž pod jeho mocí jsou a s ním drží; a v té bule odsoudil ho do

tvrtého pokolení, a mnoho jiných vcí, a dává odpuštní híchv i muk
tm, kdož to uiní, neb peníze dají. I dal milosrdný Spasitel poznání

mnohým mistrm, knžím i svtským, že k tomu nepivolili pro mnohé
vci ; a druzí hrdla svá na tom složili, nebo proti kazatelm volali, když

kázali, že papež jest Bh zemský, a mže komu chce dáti odpuštní

híchv i muk, a že má meem železným bojovati, jako svtský král;

a z tch Martin, Jan a Stašek byli sati, a ve jménu Božím položeni

v Betlém, a jiní potom jímáni, mueni a žalaováni.

Toto píši jako vrnou kroniku, aby naši potomci, pihodili se totéž,

vdli, že se ped nimi jiní smle smrti vydali. A dobe náleží k tomuto

evangeliu, že bránil hospodá sluhm, aby nevytrhávali koukole, aby do^

mnívajíce se, jako by koukol vytrhávali, nevytrhali i pšenice; nebo dí

evangelium, že ekl jim hospodá: „Netrhejte koukole, aby snad, trhajíce

kou-'
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koukol, nevytrhali spolu s koukolem i pšenice, ale necht obcho rsti až

do žní." Toho nyní neiní; ale trhají pšenici a koukol nechají rsti

nebo lháv s odpustky ert všudy takmé nasel, a tch velmi prelátové

a knží druzí hájí, i doktoi a druzí mlí, a neodvažují se proti dáblovu

koukoli úst otevíti. A tak že zesnuli lidé, jedni leností, druzí bázní,

a tetí dáblovou poraženi jsouce chytrostí, proto nasel nepítel lovk
mnoho v pšenici koukole; nasel také proto zvlášt dábel koukole, že

nechtí nyní preláti a doktorové, aby písmo svatého evangelia rozsoudilo

pravdu, ale aby oni sami soudili: jakož biskupové, misti, knží a zá"

konníci Krista falešným svdectvím odsoudili. A tak svými hanebnými
ustanoveními soudí i odsuzují vrné knze, kteí proti jejich svatokupectví

a proti jiné zlob káží. Avšak mají to vdti, že ponvadž Panny Marie, atak

vší íše nebeské jest tato rada: „Cožkolivk dí vám Ježíš, to ite," a Ježíš dí,

aby oni napomínali, aby zlata a stíbra sob neshromaždovali, aby darmo
dávali, aby nesmilnili ; a ted dí, aby obého rsti až do žní nechali, aby ze své

hlouposti, a snad druzí i ze zloby, pšenice s koukolem, totiž dobrých se zlými

nezahubili; nebo on sám, jenž nemže poblouditi, v soudný den dí an^

dlm svým, jako spravedlivý soudce, aby koukol v snopky svázali. Nebo
zlým budou nohy i ruce svázány, a budou v zevnitní temnosti uvrženi ; ale

pšenice, to jest všichni vyvolem', do stodoly radosti nebeské budo u sebráni.

A znamenej tu, že jakož koukol jaksi prospšen jest pšenici, neb víže

spolu stébla, že mohou lépe státi proti vtru, aby jí neklátil, jako by
klátil, kdyby koukole nebylo; a na poátku nco podoben jest koukol

pšenici, a vytrhání koukole by bylo škodlivé, kdyby jej trhali a pšenici

tlaili: tak zlí, když jsou ídce rozseti mezi dobrými, nco jsou dobrým
k pomoci veliké odplaty, a jsou jim jako k cviku v boji duchovním. Nebo
kdyby nižádný zlý dobrému nepekážel, dobrý by neml pokušení, a tak ani

boje velikého, protož neml by veliké odplaty; ale že zlý jest dán dobrým
na pokušení, aby setrvajíce proti jeho zlob, mli velikou odplatu, protož

všech zlých vytrhání, kdyby nyní bylo, bylo by dobrým velikou újmou.

Protož nejvyšší Pán a nejmoudejší dí: „Necht obého rsti až do žní."

Ale nkdy sluší svtským koukol vypleti, podlé rady písma Božího

ale ne podle jich všech ustanovení; i mohou to nkdy uiniti, ale s ve-

likou radou rozumných lidí v písm Božím a z lásky, a s pilností, aby

pšenice nepotlaili, aniž z koen vytrhali. Ale Petrovi v 18. kap. sv. Ma-
touše pikázal spasitel, lovka híšného po tetím napomenutí, když má
hích na sob vzjevný a obce nechce poslouchati, aby se ho varoval jako

pohana a vzjevného híšníka; ale nepikázal mu zabiti: a pak nynjší

námstkové Petrovi zapletli se do poprav; a pevzdívajíce

vrnému kesanu kací upálí ho, jako

knží uinili Ježíšovi!
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NEDLE, JEŽ SLUJE DEVÍTNÍK.

Svatý Matouš v 20. kapitole.

ten as ekl Ježíš ueníkm svým podobenství toto:

„Podobno jest království nebeské lovku hospodái, kte''

týž vyšel na úsvit, aby najal dlníky na vinicí svou.

2. Smluviv pak s dlníky z peníze denního, odeslal je na vinící

svou. 3. A vyšed okolo hodiny tetí, uzel jiné, ani stojí na trhu za"

hálejíce 4. I tm ekl: ,Jdtež i vy na vinící, a co bude spravedlí"

vcho, dám vám.* 5. A oni šlí. Opt vyšed pí šesté a deváté hodin,

uinil téz. 6. Pi jedenácté pak hodin vyšed, nalezl jiné, ani stojí

zahálejíce. I ekl jím: ,Proež tu stojíte, celý den zahálejíce?* 7. Rkou

jemu: ,Nebo nižádný nás nenajal.* Dí jim: ,Jdtež í vy na vinící, a což

by bylo spravedlivého, vezmete.* 8. Veer pak ekl pán viníce šafái

svému: „Zavolej dlník a zapla jím, pona od posledních až do prv"

nich.** 9. A pišedše ti pi jedenácté hodin najatí, vzali jeden každý po

penízí. 10. Pišedše pak první, domnívali se, že více vezmou, ale vzali

i oni jeden každý po penízí. 1 1 . A vzavše, reptali proti hospodái,

12. kouce: „Tito poslední jednu hodinu dlali, a rovné jsi je nám

U'
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uinil; kteíž jsme nesli bím dne í horko". i3. On pak odpovídaje,

ekl jednomu z nich: „Píteli, neiním tob kivdy. Zdaliž jsi z peníze

nesmluvil se mnou? 14. Vezmiž, což tvého jest, a jdi pedce, já pak

chci tomuto poslednímu dáti jako i tob. 15. Zdaliž mi nesluší
v

v mém uiniti, což chci? Cíli oko tvé nešlechetné jest, že já

dobrý jsem? 16. Tak budou poslední první, a první

poslední: nebo mnoho jest povolaných,

ale málo vyvolených."

ILOSTIVÝ SPASITEL TOUTO SVOU EÍ
dovozuje, že mnoho jest povolaných k spasení, a málo
vyvolených; a povzbuzuje pracovité, aby piln na vinici

jeho pracovali, a opozdilým dává útchu, aby nezoufali.

Také uí, aby ti, kteí dávno na jeho vinici pracují, ne^

zpyšnli a jinými, kteí nedávno pišli v práci vinice, nezhrdali. I mluví
v podobenství, ka: „Podobno jest království nebeské hospodái." Krá^

lovství nebeské v tomto míst jest syn Boží, jako ped tímto evangC"

liem eeno; a on že jest hlava vší církve svaté, jež jest vinice jeho, jest

hospodá její, a má se k ní asi podobn, jako hospodá lovk jiný,

ne Kristus* má se k tlestné zemské vinici. I vyšel ptkrát, [aby uvedl

dlníky v tu vinici, to jest v církev svatou bojující, jež jest sbor vy^

volených, dokud zde jsou bojovníci, stojící s Kristem proti svtu, tlu a

dáblu. A ta církev jakýmsi podobenstvím sluje vinice, jež má njaký
užitek pinésti; v kteréžto vinici uprosted jest jeden koen, od nhož
všechny ratolesti puí, rostou, vláhu mají, i ovoce nesou; kterýžto koen
sám dí v 15. kap. sv. Jana: „Já jsem koen vinný pravý, a vy jste ratolesti."

Ten koen jest i hospo'láem, jenž sedí v dom svém, v církvi svaté ví^

tzné v nebesích, jež na vinici nepracuje, a sedne na vky i s tmi, kteí

vezmou na konec peníz za svou práci. Ten hospodá vyšel nejprve ráno,
v

aby uvedl dlníky na vinici, jež, jakož dí sv. eho, jest církev svatá,

kterážto od prvního Ábele spravedlivého, až do posledního, kterýž se na
konec svta narodí, kolik svatých zplodila, tolik ratolestí vypustila. Toto
svatý eho.

Z té ei vidíš, že církev svatá, jež jest vinice Kristova, jest sbor všech

vyvolených, od prvního svatého až do posledního, který nejposléze poet
vyvolených dokoná. O tom psal sem pln v knížkách O církvi svaté. Tu
vinici cht založiti syn Boží „vyšel nejprve ráno", totiž v prvý vk pi^
kázal andlm; a on sám svou osobou, a ne v tle ješt, nejprve napo^

I menul



66 Evangelium XII.

menul, aby otcové prvého vku svta hodn k prospchu té viníce praco^

váli, jakož povdomo jest o Adamovi, o Sét, o Enoch, a o jiných vku
prvního. A úmluva o nájmu jest zaslíbení o penízi denním, jenž zna^

mená blahoslavenství, kteréž vrní dlníci na konec budou míti. A zna--

mená peníz blahoslavenství pro trojí vc. Nejprve pro stálost; neb jakož

peníz jest z vci stálé, jež mže dlouho trvati, taktéž blahoslavenství jest

vc stálá na vky. Po druhé proto, že peníz jest okrouhlý, takže v jeho

obvodu není konce ani poátku: též odplata dlníkv, jež jest Bh vný,
nemá ani konce ani poátku. A po tetí pro nápis; neb jakož na penízi

jest nápis na svtlém stíbe neb zlat, tak v božství jakýmsi podoben^-

stvím jest v jeho svtlosti napsáno, aby blahoslavení tli položení vci,

které Pán Bh mocn, moude a dobrovoln stvoil k utšení všem
svým vrným.

Pak v druhý vk, jako v tetí hodinu, vyšel a uzel mnohé, ani za^

hálejí; a tch popudil netoliko vnitním vdechnutím a napomínáním, ale

i andlským napomenutím, jakož vdomo jest o Noemovi, Eberovi, Tare

a Abrahamovi, již v druhém vku vrn pracovali. Opt vyšel v tetím

a tvrtém vku, a totéž uinil, jakož vzjevno jest na vrných lidech od

Abrahama až do Davida, a od Davida až do vyvedení židv z Babylona.

A pak od toho vyvedení Babylonského až do Kristova obcování opustilo

evangelium as jako jalový; neb v tu dobu knží davše se na lakomství,

nedbajíce lidu, že zahálel, zle spravovali vinici velikého hospodáe, jakož

jim svdí Kristus hospodá v evangeliu sv. Matouše v 21. k. Pak v jede"

náctou hodinu vyšel již hospodá syn Boží tlestn, a napomínal lid, aby

vrn pracoval, jako prvé pracovali svatí otcové.

A tu znamenej, že svatí rozlin pt tchto hospodáových vycházek,

a v evangeliu výklad rozliný pokládají: nkteí, jako již jest vyloženo,

vykládají podle vkv svta, ped vtlením syna Božího; a nkteí podle

pti vkv každého lovka, jenž v každý vk svj má napomenutí i pO"

vzbuzení, aby pracoval k spasení užiten. Ránem rozumí se vk dtský^

jenž trvá do let trnácti. Ten vk jest prvý k práci na vinici svaté,

o kterémž vku dí Spasitel v 10. k. sv. Marka: „Necht malikých pi^

jíti ke mn." — Druhý vk jest jinošství, od let trnácti až do osma^

dvacátého léta. V tom vku teba peíivu býti jinochm a pannám, neb

nejvíce, jako v tetí hodinu na den horka, pibývá jim horkého k smilství

a k marnosti zápalu. V tom vku byl onen mládenec neb jinoch, jenž

ekl Kristu, že zachoval pikázání všechna od své mladosti. — Pak de"

vátá hodina tetí vk znamená, jenž sluje mužnost, a poíná se od osm^

advaceti let, a trvá do tyicítiosmi let. V tom vku lidé již na konci

v síle scházejí; tento také vk obyejn lidé marn tratí. A na znamení

tch tí vkv, že lidé v nich heší nepracujíce ádn. Bh Kristus vzkísil,

zde v tlesenství pracuje, ti lidi: dívenku v dtství (Matouš v 9. kap.),

mládence, syna vdovy, v jinošství (Lukáš v 7. kap.) a Lazara v mužnosti

Jan
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(Jan v II. kap.). — Pak jedenáctá hodina znamená stáí, a bží od let

tyicítiosmi až do let sedmdesáti. I v tom vku mnozí stojí prázdní,

kteí v tch letech nedlají, což Kristus, vinice hospodá, pikázal; avšak

i ty milostivý hospodá volá, cht jim dáti, což bude spravedlivého. —
Pak šestý vk jest ostatek let, od sedmdesáti až do skonání, a sluje

kmetství, od nhož slují kmetové, a ženy baby staré. A tmi vky lidé

bží, z nichž jeden v evangeliu jest vypuštn, totiž prvý vk, jenž sluje

mládí: ten trvá od narození lovka až do pochopení zlého; a proto jest

ten vk vypuštn, neb není zavázán k práci u vinice, protože ani sob
nieho nezasluhuje k spasení, aniž se také prohešuje.

A za tímto výkladem jde svatý eho; protož takto dí: „Každý

k dobrému životu, nkterý v dtství, nkterý v jinošství, nkterý v muž"

nosti, nkterý v stáí, nkterý v kmetství veden jest; protož každý jinou

a jinou hodinu k práci do vinice jsou voláni. Protož, brati! ke zvykm
svým pihlížejte, a již''li Boží dlníci jste, vizte. Uvaž každý, co iníš,

a znamenej, již4i pracuješ na vinici Boží. Nebo, kdož v tomto život

svých vcí hledá, ješt do vinice Boží nepišel; ale ti Pánu pracují, kteí

ne svých, ale Pán užitkúv hledají, kteí z horlivosti lásky pln užitku

duší hledají, a jiných ssebou pivésti jsou peliví. Nebo kdo pro sebe živ jest,

kdo tla svého rozkošmi pase, ten práv jako prázdný hoden jest káráni,

nebo užitku Boží práce nenásleduje. A kdož až do vku posledního

Bohu živ býti zameškal, tém do jedenácté hodiny prázden stál. Protož

práv až do jedenácté hodiny líným eeno jest: „Co ted stojíte celý den

prázdni?" Jako by vzjevn ekl: Akoli Bohu v dtství a v mladosti živi

býti ste nechtli, aspo k poslednímu vku hlcdte, a k cestám života,

ježto již nemnoho dlati budete, aspo na veer pijdte." Toto vše svatý

eho.
Tu vz, že vinice té Kristovy strážní dlníci nejpilnjší mají býti knží,

neb práv jim v apoštolích jest od hospodáe eeno: „Já ustanovil sem
vás, abyste šli a užitek pinesli." Jan v 15. k. Ti mají tu vinici zušlechtiti

píkladem svatým a nauením dobrým; oni mají tu vinici okopávati,

bludy ven plejíce; mají štpovati neb sázeti, v dobrém uíce; a mají pi"
vazovati, o nadji k spasení vypravujíce. O, blaze tm, kteí v té vinici

tak pracují! a bda tm, kteíž uinivše úmluvu, aby v té vinici tak praco"

váli, pak více kazí svými zlými iny ! O nichž biskupové a knží i zákon"

níci soud vydali, když se jich Kristus tázal, co uiní vinam hospodá,
až pijde? kouce: že zlé zle zatratí, a vinici svou poruí jiným vinam.
Matouš 21. O takových knzích dí Hugo: „Knží naši zaháliví jsou^

opilství jsou bedliví; zemské vci enichají, stále v ulicích, zídka v ko"

stelích; opozdilí k poznání híchu v lovku, a hotovi naleznouti zajeí

stopu; radji shromažují psy než chudé, spíše chleba dají psu než chu"

dému; více jich slouží u stolu než u oltáe; pacholkv mají mnoho
a žákv málo; jichž lože jest úpravnjší než kostel, stl hotovjší než

I2 oltá
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oltá, íše dražší než kalich, k dražší než missál, káp pknjší
než ornát, košile rozkošnjší než mešní košile (alba); a ješt he, že

jich spodky jsou istjší, než korporálové, to jest než roušky, na nichž

Boží tlo leží!" — Takt Hugo praví, mn za zlé nemjte! O, bda bude

nám knžím, nebudeme^li pracovati staten v té vinici ! Hle, praví hospo^

dá vinice lenivým: „Co stojíte celý den lenošní?" I zdali nevíme, že dí

sv. Pavel v 2. k Thessalonickým v 3. k. : „Nechce^li kdo dlati, nejez."

Dí sv. eho: „Co k tomu my uitelé díme, že ped soudným dnem
úad církve svaté pijímáme a nmi chléb jíme?" A svatý Bernard dí:

„Pijdou, pijdou ped stolici soudce, tu kdež sirotkv a vdov bude sly"

sána žaloba tžká; dvod tvrdý, že jejich statek jedli, a hích neshladili!"

— Ale mají výmluvu farái a biskupové i jiní, kouce: Mám námstka,
a což skrze jiného iní, jako by sám uinil. K tomu odpovídá sv. Ber^

nard, ka: „Kdož má námstka v práci, bude míti námstka v odplat."

Nebo dí sv. Pavel i Korint. v 3. k. : „Každý vezme odplatu podle své

práce." Hle, dí, každý podle „své", ne podle námstkovy; neb by ml
fará tisíc námstkv, ten každý má dosti za sebe pracovati, a fará vždy

jest zavázán, aby sám pracoval, a nemže4i snésti, aby pomocníka vr^
ného ml. A zajisté když knz zamešká své místo, tehdy ihned má ná^

mstka dábla, jenž všechny jeho nedostatky vidí, kteí se stanou jeho

nedbalostí ; a a v tu dobu nezná toho, pece pozná v soudný den. A ne"

pomže výmluva, jíž se brání, ka, že proto má ková klešt, aby se

nepopálil, též fará neb biskup má námstka, aby od vného ohn, neb

od oistcového nebyl pálen; ale jest odpovd k tomu lehká: že dábel nechaje

kleští, vezme kováe! Neb dlá4i vrn s lidem zástupce, on za svou

práci odplatu vezme, a fará vždy musí odpovd dáti, že zahálel. A mým
domnním zástupci vrní jsou v církvi svaté více než nynjší prelátové

platní; neb úad knžský nejvíce vedou, ktí, káží, mši slouží, zpovídají,

a nejsou^li lakomí, že majíce stravu a odv zisku nehledají, tehdy jsou

následovníci apoštolští. Totéž dím o dobrých faráích. A jakož vidím,

tehdy ti nejlépe na vinici Boží pracují; nebo velicí prelátové, jako papež,

kardinálové, a u dvora jiní, ti se jen prodáváním obroí obírají; arci"

biskupové a biskupové, ti s panstvím dosti initi mají; kanovníci ti se

sami pasou ; oltáníci, již nekáží, odbudouce mši, obyejn spí neb hrají

aneb v krm se zabývají; a mniši bohatí, ti zavrouce se, dobe se sami

cpou; pakli jsou žebráci, tehdy se toulají, aby, což mohou nejvíce, na

lidech vymluvili.

Ale vz, že dobrých tu nemíním ; nebo mám za to, že v kterémkoli"

vk stavu kdo Boha miluje, jeho pikázání plní, ten jest jemu vzácen

jako vrný sluha; avšak jeden více než druhý v církvi svaté prospívá.

A ti nebudou bez odplaty, nebo dí evangelium : „A když byl veer, vece

pán vinice vladai svému: „Zavolej dlníky a dej jim mzdu jejich." To
jest, jak dí výklad, když konec svta, neb každého lovka konec pijde.

„ekl
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„ekl pán", totiž Božství, jež jest Bh. „Vladai", totiž Kristovi lovku,
jenž tu vinici svou krví, potem i smrtí štípil. „Zavolej dlníky!" O tom
volání dí Kristus v 5. k. sv. Jana : „Pijde hodina, kdy mrtví uslyší hlas

syna Božího." Hlas ten bude: ,Vstate, mrtví, pojdte k soudu!' „A dej

jim mzdu jejich", totiž, kterou si zasloužili ; nebo dí písmo, že dá každému

podle jeho in. „Pona od nejposlednjších." Tu vz, že Kristus pone
od nejposlednjších, totiž od svých apoštolv, kteí v jedenáctou hodinu,

to jest, v as posledního vku pišli. Jimž slíbil, ka: ,Vy, již ste za

mnou šli, sednte na dvanácti stolicích, soudíce dvanáct pokolení. Avšak

všichni, kteí v tch pti hodinách byli povoláni a vrn pracovali, vzali

rovnou odplatu, totiž jedno blahoslavenství. Evangelium dí: „vzali rovn
penz", totiž, které peníze k odplat blahoslavenství všem rovn platí,

a jediné svatí budou vtšího dstojenství nežli druzí. A tak nejprvnjší

nazývá nejdstojnjší, jakož jsou apoštolé; nejposlednjší mohou slouti

svatí nejmenší zásluhy.

Dále dí evangelium: „A vidouce" — nkteré bible mají „pišedše"

— „první domnívali se, že by více vzíti mli ; a vzali i oni rovn penz,

a vzavše reptali". Tu jsou dv slova tžká : jedno, že dlníci první domní"

váli se, že by mli více vzíti ; druhé, že reptali. Neb kterak to mže býti,

aby svatí tak bloudili v domnní i v reptání? A jist že velmi tžko
mže správn k tomu býti odpovdno; nebo to jisté jest, že nižádný

svatý v soudný den nenakne Boha, že by byl jemu kivdu uinil, aniž

bude míti myšlení, že by ml více míti, než což jemu dá Pán Bh ze
v

své milosti. Protož dí sv. eho: „Ale mžeme se tázati, pro že by re"

ptali? eeno jest, kteí njak pozd v království povoláni jsou; avšak

království nebeského nižádný reptaje nebée, nižádný, kdož bére, pece

nemže reptati?" A ihned odpovídá sám, ka: „Ale že svatí otcové až

do píchodu Pán, totiž Kristova, akoli spravedliv živi byli, do krá"

lovství vedeni nejsou, le až by sestoupil ten, který zavený ráj lidem

položením smrti své otevel: jich to reptání jest, že praví, že byli živi,

aby království vzali, avšak dlouho byli vzdáleni, aby ho nevzali. Nebo
ty, které po dokonalé spravedlivosti pekelné místa, a tichá, pijala, jist

jim byla i práce na vinici i reptání; protož jako po reptání peníz berou

ti, kteí po dlouhé dob z pekla k radostem nebeským pišli. Ale my,
kdož jsme k jedenácté hodin pišli, po práci nereptáme a peníz béeme;
neb po smírce, totiž po Kristov píchodu, jenž na tento svt pišel,

v království uvedeni býváme ihned, když z tla vycházíme, a to bez me^
škání béeme neb pijímáme." To vše svatý eho. Míní krátce, že svatí

ped narozením Kristovým, kteí ve vzení temné šli, že nemohli hned
do nebes jíti, a by byli hodni, že Kristus ješt nebyl nebes otevel,

jsouce v temnosti, na vinici pracovali, a tak divíce se z prodlení svobody,

tém reptali: ale kesané, jsou4i dobe živi v poslední vk, hned, ze"

mrouce, bez vzení v nebeské království jdou, jako bez reptání. A tak

I3 do"
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domnní a reptání pokládá sv. eho za divení, takže staí svatí v mysli

rozvažovali, kterak dlouho byli ve vezení, a že myslili, že by byli díve
vysvobozeni, a že bez híchu tak se domnívali i divili. A pak odpovd
hospodáe, jíž odpovdv jednomu, to jest sboru tomu starcv svatých,

ekl: „Píteli! neiním tob kivdy;" a potom všecka e káravá, ta o-
poved jest píprava k poznání Boží spravedlnosti a milosrdenství jeho,

takže on ukazuje a oznamuje, že milosrdn a spravedliv dá každému,

jakož ráí. Neb ponvadž nižádný nevysloužil na nm, aby mu dal duši

a tlo, ale on dal každému z veliké své lásky: zcela vzjevná vc jest, že

když dá lovku dar Ducha svatého a radost nebeskou, že jemu neiní

kivdy, ale iní mu velikou milost, dávaje jemu život vný.
A vz, že velmi jest tžké evangelium v té ásti o reptání, jako ve

v

všech evangeliích; a já vím, že nerozumím mu, a svatého ehoe neza^

mítám. Ale mn se zdá, že by žádnému svatému pro divení, jež by bylo

bez híchu, neekl Bh: „Oko tvé kivé jest," to jest: úmysl tvj kivý
neb zlý jest, jakož dí na to slovo: „Aneb oko tvé kivé jest," sv. Je"

ronym; totiž: „I zdali dobrota má k tob jest píina zlosti?" A že re^

ptaví pravili, jako by jim vlada kivdu uinil, to se ukazuje tím slovem,

že dí vlada: „Píteli! neiním tob kivdy;" protož ješt vyznávám, že

nerozumím. A svatý eho praví, že to reptání, totiž divení, bylo otcv
svatých, dokud nebyli vyvedeni z vzení; a evangelium praví, že „vzavše

rovn penz, reptali;" nejprve vzali a pak reptali, a to zdá se proti ei
v

svatého ehoe.
Opt povolání dlníkv: to mínili se v soudný den, kterak by

otcové svatí se divili, když vdí, pro tak dlouho ve vzení byli ? Nevím,

mohlo^li by takto rozumno býti: že kdyby budto kteí, vezmouce

odplatu, reptali, tehdy by vlada mohl každému reptáku odpovdti : „Píteli

!

neiním tob kivdy" a tak dále. A tento rozum vedl by k tomu, jako

by Kristus všecko evangelium k tomu vedl, aby lidé staten v církvi

svaté pracovali, a pracujíce aby nedomnívali se, že by jako z práva mšíi

míti království nebeské, ale z veliké jeho lásky. Nebo nic sám od sebe,

pokud ze sebe, nemže lovk u Boha si zasloužiti ; nebo ím více Bohu
slouží, tím více jest Bohu povinen, protože jemu dává to, že on mnoho
Bohu slouží; a tak ím kdo jest k Bohu lepší, tím jest Bohu povinnjší,

nebo mu dal více dobroty. Protož reptání svatí nebudou míti, pak'li

ano, mže opt rozumno býti, budto že dokud zde jsou svatí a trpí mnoho,
a praví v tesklivosti, že trpí vedro a nesou bím, a v nadji vzali od^

platu hodnou po smrti. Konen na tom zstávám, že každé slovo Kri^-

stovo jest pravé, a kterému nerozumím, to jehom ilosti porouím, maje na^

dji, že po smrti porozumím.
Dále dí Kristus: „Tak budou nejposlednjší nejprvnjší," totiž, že

kesané budou v odplat dstojnjší nežli židé svatí, tou mrou, že

v krátké práci, s Kristovou pomocí stojíce proti veliké dáblov ukru
nosti
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nosti, více zaslouží, než starého zákona v dlouhém ase zasloužilí. Mže
také takto býti rozumno, že nejposlednjší, totiž v svt nejzavrženjší

budou pro svou pokoru s jinými ctnostmi nejprvnjší; a v svt nejdu"

stojnjší že nebudou tak Bohu sloužiti, budou poslednjší, takže zavržený

knéžík v svt pedejde papeže a biskupy v odplat, a sedláek císae

a krále; nebo dí Kristus: „Kdož se ponižuje, bude povýšen." Protož dí
v

tu sv. eho papež: „Hle, víme^li již, které vci a kterak veliké dobré

inili sme, ješt nebeský soudce kterak to vážiti bude,

nevíme." A jist radostn každý má pracovati,

aby aspo byl v království Božím
nejposlednjší. Amen.

NEDLE
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NEDLE PO NAROZENI BOŽÍM

DEVÁTÁ.

Píše svatý Lukáš v 8. kapitole:

ten as, když se pak scházel zástup mnohý, a z mést hr*'

nuli se k nmiu, mluvil v podobenství : 5. „Vyšel rozséva,

aby rozsíval símc své. 6. A když on rozsíval, jedno padlo

podlé cesty, i pošlapáno jest, a ptáci nebeští zzobali je. 6. A jiné

padlo na skálu, a vzešlé uvadlo, proto že nemlo vláhy. 7. Jiné pak

padlo mezi trní, a spoluzrostlé trní udusilo je. 8. A jiné padlo v zemi

dobrou, a když vzešlo, uinilo užitek stý". To povédév, volal: „Kdo

má uši k slyšení, slyš." 9. I otázali se ho uedlníci jeho kouce: „Jaké

jest to podobenství?" 10. A on ekl: „Vám dáno jest znáti tajemství

království Božího, ale jiným v podobenství, aby hledíce, nevidli, a

slyšíce, nerozumli. 1 1 . Jesti pak podobenství toto: ,Sim jest slovo

Boží. 12. A kteréž padlo podlé cesty, jsou ti, kteíž slyší, a potom

pichází ábel, a vynímá slovo z srdce jejich, aby nevíce, spaseni

ne"
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nebylí. i3. Ale kteíž na skálu> ti, když slyší, s radostí pijímají slovo,

ale ti koen nemají: ti na as ví, a v as pokušení odstupují.

14.J
Kteréž pak mezi trní padlo, ti jsou, kteíž slyší, ale po peování

-a'zboží a rozkošech života jdouce, bývají udušeni, a nepinášejí užitku.

15. Ale kteréž v zemi dobrou, ti jsou, kteíž v srdci ctném

a dobrém, slyšíce slovo, zachovávají, a užitek

pinášejí v trplivosti."

KAZUJE SV. LUKÁŠ, ZE LID VELIKÝ
chvátal k Ježíšovi, po druhé, že Ježíš mluvil v pode
benství; po tetí, že sám vyložil ueníkm podo'

benství. O prvém prvé eeno jest, že s rozlinými

úmysly chvátali lidé k Ježíšovi: že pro zdraví, pro

nasycení, pro divy, pro dobré nauení, a knží pro utrhání a rou^

haní. A tak dí evangelium: „když zástup mnohý sebral se a z msta
chvátal k Ježíšovi", totiž jedni, aby slyšeli ho sob k spasení. A že tch
bylo málo, protož nekázal jim, aby všichni ihned rozumli; jakož sám
dí v evangeliu, že proto mluví v podobenství, aby slyšíce nerozumli:

I dí evangelium : „ekl v podobenství." V tom nauil Spasitel své ueníky,

aby nevdným ne hned, když chtí, pravili Božího tajemství, když ekl

v 7. k. sv. Matouše: „Nedávejte svatého psm", to jest: slova, jež svaty

lidí iní, nedávejte utrham. Abych jiné píiny pravil, pro mluvil v po^

dobenství, není teba; nebo on sám odpovdl, že proto tak mluví, aby

zlí nerozumli. Akoliv jsou jiné píiny, jako ta: aby píkladem nauil

a v pam sprostným položil; a také aby skrze vci asné k nebeským
vcem nás povzdvihl. A tak milostivý Spasitel nkdy mluvil vzjevn, a nkdy
skryt v podobenství; potom nám vyložil, jak ukazuje svaté evangelium.

Protož dí sv. eho, že již toto evangelium výkladu nepotebuje, jen na"

pomenutí; nebo ponvadž je sama Pravda vyložila, o to se všeten lovk
kehký nepokoušej. Tak dí eho.

Protož mile drže Spasitele našeho vyložení, vzpomínám i sob
i jiným, že sím, jež jest slovo Boží, padne^li v smilníky, kteí jsou podle

cesty, kterážto cesta jest srdce myšleními silnými ušlapané, to uvadne,

nepinese blahoslavenství; a upadne^li na skálu, totiž na srdce tvrdé pý"

chou a zoufalstvím, opt užitku nepinese ; a upadne4i v trní, totiž v lako"

mé srdce, opt zahyne; jakož Kristus dí, že bude udušeno pro pelivosti^

pro bohatství, a pro rozkoši. A tak smilní, pyšní a lakomí od Krista,

že v nich slovo Boží neprospívá, jsou pokáráni; a že veškeren svt tmi
K jest
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jest naplnn, protož maliko jest tch, v nichž slovo Boží užitek nese.

A že jimi svt naplnn jest, svdí sv. Jan i v 2. k. ka: „Všechno, což

jest v svt, bud jest žádost tla, nebo žádost oí, aneb pýcha života."
v

Žádost tla jest chlípnost, smilství a rozkoše; žádost oí jest lakomství

nebo lakomý co uzí, chce míti
;
pýcha života ta se sama míní. Hle tmi

híchy lid svtský, totiž v svt zlý, jest naplnn, že každý zlý bud jest

smilný, nebo lakomý, aneb pyšný, a nkterý všech tch hích plný. Aniž

mže býti kdo v híchu po ktu smrtelném, aby nebyl pyšným ; nebo dí

Písmo: „Poátek každého híchu jest pýcha." Nebo dábel nejprve v pýchu

upadl, cht býti Nejvyššímu podoben v moci neb roven, necht jemu

býti poddán; nebo kdož nechce nižádného míti nad sebou, ten chce býti

nejvyšší. Tak mínil andl Lucifer, i uinil se již Luciperem, to jest, byv

jasný, jest v temnostech.

Týmž híchem heší každý, kdož Božího pikázání jednoho, kterého^

koliv, se nedrží. Na píklad: Bh dí: „Nesmilníš", a ty pak v svátek

sesmilníš: tu ihned nejprve pýchu ukážeš Bohu, že ho neposloucháš.

Druhé lakomství ukážeš, po více saháš, než máš míti; nebo netoliko

jest lakomství na penzích, ale jako na krávách, neb kobylách, též i na

ženách. Tetí si sesmilnil. tvrté si závist uinil, žes závidl té žen, vdov
neb pann, neb i nevstee, že ona bez tebe jsouc, od tebe nebyla pohrzena.

Páté si hnv uinil své duši; nebo dí sv. David: „Kdož miluje zlé, ne^

návidí duše své." Šesté uinirs lenost, nebo jsi ml v ten as Bohu sloužiti,

a to si zmeškal. Sedmé si libost tlestnou, jež pesahuje lakotu, uinil.

A tak domnívaje se, že si jeden hích smrtelný uinil, sedm's jich spáchal,

anobrž všechna si Boží pikázání pestoupil.

První jest: „Nebudeš míti bohv jiných." A ty si si ženu za Boha

oblíbil; nebo praví svatí: „Co kdo miluje více než Boha, ten to za Boha

má." V svatému Pavlu, apoštolu, jenž k Filipenským v 3. k. píše, ka,

že jich Bh bicho jest, totiž obžerníkv; a jinde dí, že lakomství jest

modloslužba. — Druhé pikázání jest: „Nevezmeš jména Pána Boha svého

nadarmo." A ty si pisáhl na ktu Kristovi, odekl si se smilství, pýchy

i každého híchu smrtelného, a pak smilníš; a vzal si jméno kesan od

Krista, a pak si nadarmo jeho jméno vzal. Nebo dí sv. Augustin i sv.

Cyprian, veliký mueník a biskup, že nadarmo ten jméno kesanské
bére, kdož Krista v skutcích nenásleduje: a smilník kterak následuje

istého panice Jezu Krista? — Tetí pikázání : „Pomni, abys den svátení

svtil." Jejž svtiti jest, híchu se piln vystíhati: a ty pak v svátek

smilníš, aneb o smilství frejem, tancem, úmyslem stojíš. — tvrté pi^

kázání: „Cti otce svého i matku svou." A ty smiln, nectíš otce Pána
Boha, ani matky nejdstojnjší, církve svaté, jež jest sbor všech vyvole^

ných k spasení s Pánem Kristem. — Páté pikázání: „Nezabiješ." A ty

pak smilstvím zabil si svou duši, a druhou té smilnice, s níž si sesmilnil. —
Šesté jest: „Nesesmilníš." To si pímo pestoupil. — Sedmé: „Nepo^

kra"
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kradeš." A ty kradeš Bohu chválu a sob as smilstvím, a jako zlodj

skrýváš se, aby tebe nevidli, a nepomníš, že všud/ jest Bh a všudy t
vidí, i andlé, i také svatí v nebesích. — A když zvíš, že krásti jest

cizí vc vzíti bez pivolení toho, í jest ta vc, a ty vzal si ženu Boží bez

jeho pivolení k smilství, i kterak nejsi zlodjem? — Osmé pikázání:

„Nepromluvíš proti bližnímu svému kivého svdectví." A ty proti svému
Spasiteli s dáblem stojíš, a skutkem svdíš, že on není tvj Bh. Nebo
dí svatý Pavel k Titovi v i. kap., že híšní vyznávají Boha, ale svými

skutky zapírají. — Deváté pikázání: „Nepožádáš domu bližního svého,

ani ženy jeho." A ty žádaje k smilství kterékoli ženy, žádáš domu
Kristova, svého bližního, v kterém domu on chce na vky pebývati

;

a táž žena jest Kristova podíé stvoení a jeho krve vykoupení. Pak4i jest

dobrá a ty jí žádáš, tehdy žádáš Kristovy pravé manželky ; nebo každá

duše, jež jest v milosti Boží bez híchu smrtelného, jest pravá cho Kristova,

a vzvlášt je^i vyvolena k spasení vnému. — Desáté pikázání : „Nepo^

žádáš vci bližního svého." A ty žádáš, jakož eeno jest, ženy Kristovy,

jenž jest tvj bližní, jsa lovkem; nebo dí sv. Augustin: „Každý lov^ék

jest každému lovku bližní."

A této ei potvrzení jest slovo sv. Jakuba v epištole (2. k.), jež di

:

„Kdož v jednom jest vinen uinn, jest všech vinen." To jest: Kdož jedno

pikázaní pestoupil, všemi jest vinen, nebo nižádného nedrží. A chtl bych

aby tuto e každý lovk i uml, i dobe ji pamatoval; nebo zdá se mi,

že by spíše se híchv smrtelných uvaroval. A k tomu velmi pomocno
jest evangelium Kristovo, v nmž doložil, že sím, Boží slovo, padá ve

tverý lidi, a jen v jednch zstává a pináší užitek.

A tu znamenej, že slovo Boží sluje sím
;
pedn proto, že jakož zem

jest užitená, protože plodí sím a užitek pináší, a tak pro sím jest

vzácná: taktéž slovo Boží iní srdce lovka Bohu vzizné. Proiiož dí Spa^

sitel, že zem dobrá jsou ti, kteí v srd:i dobrém a nejlepším, slyšíce

slovo, zachovávají, a pinášejí užitek v trplivosti a v setrvání. Podruhé,

že jakož z jednoho zrna bývá jich m.iohD: též zz slova Božího rodí se

syn Božích mnoho. O tom v k. 13. sv. Maiouše dí Kristus, že nkteré
pineslo užitek stonásobný, nkteré tidcateronásobný, nkteré šedesátero^

násobný. Potetí, že semene nesetí jest lidu k smrti, tak že kdyby lidé ne^

seli, nemli by co jísti, a tak by hlalzm m!;eli ; taktéž slova Božího ne^

setí jest lidu k smrti duchovní. Proož Isaiáš v i. k. : „Klyby nim Bjih

zástupv byl semene nezstavil, jako SDdDmi bychmz byli a GomDrra,
totiž, nyní v híších a potom v mukách." Gomorští mšané a Sodomští
mli jísti a píti dosti, byli zaháliví, a nemli, klo b/ jim kázal, protož

nmými híchy zemeli.

Z toho máš dvod, kterak jest užitené slova Božího rozsívání; nebo
ponvadž to sím, slovo Boží, jest pokrm, jímž se krmí a živí lovk
vnitní, duše, aby rostl v synovstvu Božím v dstojenství jaksi nesmírné*

K2 zjev'
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vzjevno jest, že velmi jest užiteno hodné rozsívání toho semene a pijít

maní. Protož Kristus váže toho semene rozsívání, „vyšel" od otce Boha,
vtlil se, aby to sím rozsíval; protož on jest ten, o nmž sám dí : „Vyšel
ten, jenž rozsévá, rozsívat semene svého." A ponvadž sím jest slovo

Boží a on jest Bh, ukázal tím evangeliem, že on jest Bh, jenž vyšel

z života Panny Marie „rozsívat semene svého." Protož on sám jest pravý

a prvý rozséva, ale jiní jsou rozsévky, z nichž se rozsívá. Protož ekl
ueníkm svým, Matouš v lo. k. : „Vy nejste, již mluvíte, ale duch otce

vašeho, jenž mluví ve vás." Totiž: ne vy od sebe máte, co pravdy mlu^
víte, ale od Ducha svatého, a tak ode vší svaté Trojice. Protož, milý

brachu! zhrdáš^li mnou, rozsévkou neistou a košíkem smrdutým, pece
nezamítej semene slova Božího ; nebo Bh skrze ten košík tob rozsívá,

Protož dí Kristus: „Kdož vámi pohrdá, mnou pohrdá !" totiž, když v tom
jich neposlouchá, co Kristus jim velí.

Druhý dvod, že velmi užiteno jest slova Božího kázaní a slyšení

dstojné: nebo syn Boží sám rozsíval neb kázal, a mezi jinými iny
svými nejvíce pilen kázaní byl; málo ktil, mši jedinkrát sloužil, když

chtl život dokonati; ale kázati poal ve dvanácti letech, když v chrám
mistry uil, Lukáš, 2. k. Potom od ticíti let poav, ti léta a nkolik
msícv až do smrti kázal, a pro kázaní ukižován

;
pak z mrtvých vstav,

opt kázal ueníkm svým, a vstupuje na nebesa, za odchodné jim pi-*

kázal, ka : „Jdouce po všem svt, kažte evangelium všemu stvoení."

A tak z jeho píkladu jest dvod prospchu kázaní pravdy Boží.

Opt dvod: že mše sloužení jest chleba posvcení, aby byl Božím

tlem; ta mše iní, že chléb bude tlem Božím; a to nebude na vky; ale

hodné kázaní to iní, že duše jaksi vboží se, s Kristem v jednotu milosti

vejde, a na vky tak mže zstati. A také že troje píbuzenství s Kristem

slovem zachovaným bývá, jakož dí sám Kristus, Matouš 12.: „Kdožko^

livk iní vli otce mého, jenž jest v nebesích, ten matka má, sestra má,

i bratr mj jest." A váže si více toho duchovního píbuzenství než tlest^

ného, ekl ta slova jednou na kázaní k jednomu,^ když mu ekl: „Kdo

otec mj a matka má ? Každý, kdož iní vli otce mého, ten matka má,

sestra má, i bratr mj jest!" A též když jedna chválila ho a jeho matku,

pravíc: „Blahoslavený bich, jenž t nosil, a prsa, která si ssál!" a on

váže si více duchovního narození, jež jest z hodného slyšení slova Bo--

žího, odpovdl, ka: „Ovšem," totiž: tak jest; „ale blahoslavení, kteí slyší

slovo Boží a zachovávají je," totiž pln. A ti jsou zem dobrá, v niž slovo

Boží, to sím, upadá a užitek pináší.

Ale aby ta zem srdce našeho byla dobrá, musí míti do sebe pateru

ctnost: pedn, aby jako zem má stálost pevnou, že stojí, jakož jí Bh pi'-

kázal; tak též zem našeho srdce má míti víry stálost. Opt zem má
spoludrželivost, takže všechna chce býti spolu: i my máme k sob míti

lásku, abychme všichni byli spolu v milosti. Zem jest studená: a my
má^
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máme býti tiši, zápalu hnvivého hasíce. Zem suchost má: a my v pití

a v jídle máme míti skrovnost. Zem má tíhu a vždy dol tíhne : a my
máme míti pokoru proti pýše, abychme se s dáblem nepjali vzhru.

A tak abychme byli zem dobrá, o níž Kristus mluví v evangeliu; a cht,

abychme dobe na to pamatovali, ekl: „Kdož má uši k slyšení, slyš."

Tu dí sv. eho: „Pomnte, co se dí: ,Kdo má uši k slyšení, ten slyš.'

A dále dí: ,Protož pilni budte, aby pijatá e v srdeném uchu zstala;

pilni budte, at sím podlé cesty nepadne, a zlý duch nepijde a z pamti
slova nevyjme." Tolik eho.

Ješt znamenitá e jest Kristova, že bohatství nazývá trním, a ne

nadarmo, ale proto, že dusí slovo Boží, neb je i kázati i slyšeti brání,

a úpln zachovávati. Nebo dí Kristus : „A jiné padlo mezi trní, a spolu

vzrostla trní i utlaila je," totiž, bohatství mnohá utlaila slovo Boží,
.

v

jakož dí Kristus. Tu dí sv. eho: „Brate nejmilejší! Kdybychme my
vám trním bohatství nazvali, snad byste nám nevili; neb kdo by m
vil, kdybych vyložil, že trní jest bohatství? A nejvíce proto, že trní

bodá a bohatství tší. Avšak bohatství trní jest: nebo myšleními mno"
hými mysl rozdírají." Tolik eho. Míní, že bohatství jest trní, jakož

Kristus dí ; neb pelivostí velikou lovka rozdírají, a v nm slovo Boží

dusí to bohatství. Bodá bohatství lovka v zdravém život, v smrti, pi
soud, a v pekle. Na svt temi bodeními, totiž : dobýváním, držením

a ztracením; nebo tžce ho lovk dobývá, tžce chová, a tžce ztrácí.

V smrti bodá, ježto by nerad od nho zemel a s sebou nelze vzíti, když

se vrtká v mysli, komu se dostane. Na soud bodne, nebo dí bohám
Kristus: „Laen sem byl, a nedali ste mi jísti; žíznil sem, a nedali ste

mi píti; jdtež, zloeení, do vného ohn!" Pak v pekle budou bodati na

vky, jako onoho bohatce, jenž chudého Lazara nekrmil,
^

v

a jest pohben v pekle. ehož nás uchovej

milý Kristus.

Ks NEDLE
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NEDLE NA MASOPUST.

Sv. Lukáš v 1 8. kapitole.

ten as poja Ježíž dvanácte ueníkv a ekl jim : „Aj, vstu^

pujemc do Jeruzaléma, a naplní se všecko Synu lovka

to, což psáno je skrze proroky. 32. Nebo vydán bude

pohanm, a bude "posmíván, a zlehen, í uplván. 33. A ubiujíce,

zamordují jej, ale tetího dne z mrtvých vstane." 34. Oni pak tomu

nic nerozumli, a bylo slovo to skryto ped nimi, aniž vdli, co se

pravilo. 35. I stalo se, když se pibližovali k Jericho, slepý jeden

sedl podle cesty, žebe. 36. A slyšev zástup pomíjející, otázal se,

co by to bylo. 37. I oznámili jemu, že Ježíž Nazaretský tudy jde.

38. 1 zvolal,ka : „Ježíši, synu Davidv, smiluj se nade mnou." 39. A ti,

kteí naped šlí, pimlouvali mu, aby mlal. Ale on mnohem více

volal: „Synu Davidv, smiluj se nade mnou." 40. Tedy zastaviv se

Ježíš, rozkázal ho k sob pivésti. A když se pibližoval, otázal se ho,

41. ka: „Co chceš, a uiním?" On pak dí: „Pane, a vidím."

42. A Ježíš ekl jemu : „Prohlédni. Víra tvá t uzdravila." 43. A i hned

prohlédl a šel za ním, veleb Boha. A všecken lid

vídv to vzdal chválu Bohu.

SVATÉ
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VÁTÉ TOTO EVANGELIUM CÍRKEV SVA-
tá, jež jest sbor vrných kesanv, dnes svým synm na

památku položila, aby pamatujíce svého milostivého otce

umuení hrozné a smrt nevinnou, ohavnou a ukrutnou, od

marnosti se zachovali, vdouce, že pro n dal se k tomu
utrpení a k té smrti. O bda bláznivým masopustníkm, již

zapomenouce dobrodiní tak velikého, dají sek marnostem, jimiž se posmívají

svému otci ! A abychme se vystíhali od híchu, jenž v tomto ase nejvíce

lidem panuje,toto svaté evangelium srden znamenejme. Hle, co dí Spasitel

ueníkm, pojav je v soukromí? Ze jde dobrovoln k výsmchu, uplvání,

biování a k zabití: a masopustníci pjdou k smilství, obžerství, k bláz'

novství, a k své duše zahubení! Pro? Nebo jeho svatému evangeliu

nerozumjí; totiž, že akoli slyší a tlestn rozumjí, pece v duši mile ne^

pijímají. Hle, apoštolé také, ješt tlestní, nerozumli jeho ei, a ona jest

velmi vzjevná, že jí mže každý rozumti. I dí svatý Lukáš: Pojal Ježíš

dvanáct ueníkv a ekl jim . . . „Pojal v soukromí," jakož dí sv. Matouš

v 20. k., aby se jiní menši ueníci nepohoršili. „Dvanáct," mezi nimiž byl

Jidáš, proto, aby vystíhal ho pro budoucí zradu; a jiné varoval, aby

o jeho z mrtvých vstání nepochybovali, jakož dí sv. eho: „Vykupitel

náš, vda, že pro jeho muení ueníci se budou rmoutiti, jim dávno na^

ped svého umuení muka, i svého z mrtvých vstání oslavu povdl, aby

když by kterak umírá, vidli, jakož jim povdl, také že z mrtvých vstane

nepochybovali. A že ješt ueníci tlestní nemohli srozumti slov jeho ta^

jemství, k divu je pivedl, když ped nimi slepý zrak dostal, aby ti, kteí

slov tajemství nepostihli, ve víe nebeskými skutky byli potvrzeni." Tolik

sv. eho.
Z této ei vidíš, že jim své uení naped, nežli trpl, povdl, pro

jich potvrzení. Též nám se dnes te toto evangelium, abychom híchv se

varovali, a v svaté pamti jeho majíce umuení, v dobrých skutcích sebe

potvrdili. Dále vidík, že jim ekl: „Hle, jdeme do Jeruzeléma," totiž dobro'

voln, ne bezdn. V tom ukazuje své veliké k otci poslušenství, svou

velikou pokoru, a své veliké milosrdenství. „A budou dokonány všecky

vci, které psány jsou skrze proroky," to jest, budou naplnny. Psáno

bylo o nm od prorokv, co má initi, co trpti, a co za obé má vzíti,

za své oslavení a naše vykoupení. „Nebo ty vci psány jsou o synu lo"

veka," t. j. o Kristovi, jenž jest syn jednoho lovka, Panny Marie. Což

se dokoná, dí: „nebo bude dán pohanm."
v

Tu vz, že otec dal ho na smrt, jakož dí sv. Pavel k ímanm v 8. k.:

„Vlastnímu synu svému neodpustil Bh, ale za nás všecky dal ho, „totiž

na smrt. Dal se také sám za nás, jakož dí sv. Pavel k Efezským v 5. k.:

„Dal se sám za nás v obt." Dal ho Jidáš, jakož dí sv. Matouš v 26. k.,

že ekl: „Co mi dáte, a já vám ho zradím?" Dali ho biskupové a knží
i zá^
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i zákonnící Pilátovi na smrt, jak mu ekl Pilát: „Lid tvj a biskupové

voji dali mi t, co si uinil?" Dal ho Pilát konen na smrt, jakož dí

sv. Lukáš v 23. k. : „Ježíše biovaného dal k jich vli." Važ, že Bh otec

dal ho z veliké milosti našeho spasení, a on se též dal; Jidáš dal ho

z velikého lakomství, a knží s biskupy z veliké závisti. S Jidášem drží

nynjší svatokupci a zrádci, a prodavai pravdy; a s knžími a biskupy

drží závistiví, kteí hubí ty, již Boží pravdu káží.

Dále díc vangelium : „bude posmíván". Tu vz, že posmívali se v dom
biskupa Kaifáše jeho moudrosti, když zavázavše jeho oi, s ním na scho^

vávanou hráli, pravíce v 23. k. sv. Lukáše: „Hádej, Kriste! Kdo jest,

jenž t bil?" Jako ve he íkají, zavážíce oi a udeíce: „Kdo v t?"
Druhé, posmívali se jeho tichosti u Heroda v dom, že jim k jejich vl
neodpovdl; protož, dí sv. Lukáš v 23. k., pohrdl jím Herodes i jeho lid,

a dal na nho roucho bílé, na znamení, že jest blázen. Tetí, posmívali

se jeho královskému dstojenství u Piláta, davše ttinu v ruku jako berlu,

a korunu trnovou na hlavu, a oblekše v pozlacené roucho, íkali, kleká"

jíce a tepouce ttinou v hlavu: „Zdráv bud, králi židovský!" Potom pli-'

váli v tvá jeho, jako i židé u Kaifáše. tvrté, posmívali se jeho moci,

chodíce okolo kíže a volajíce: „Haha! ty jenž boíš chrám Boží, pomoz
sob." A jiní: „Jiným pomáhal, nech sám sob pomže!" A opt:
„Doufal v Boha, nech jemu pomže nyní, chce^li!" Hle, tak naplnili

posmívání.

O milí synové Kristovi! i nejde vám to nyní na mysl? Hle, osvo"

boditel vzv zrazen jest, oslava andlv v posmch jest, pán všeho svta

mrskán jest, zrcadlo neposkvrnné a krása vné svtlosti uplvána jest;

zdaliž nyní netrpí tak velikého protivenství od zlých kesan? Však dí
v _

sv. Pavel k Židm v 6. k. : „Ti, kteí jednou osvíceni byli a okusili daru

nebeského, jako kesané, již vrou osvíceni kest pijali a slovo Boží

i tlo pijímali, a opt v híchy smrtelné upadají, ti podruhé syna Bo"

žího muí a v posmch mají." Tak dí sv. Pavel. I zdaliž nyní u biskupv
jeho moudrosti se neposmívají ti, kteí jeho život za bláznovství mají?

A kdo jim dí: „Neprodávejte moci duchovní, jež sluje duší poruení,

oltá, kostclv a oleje svcení, rozhešení, a knžstva svcení, nebo dí

Spasitel: „Darmo ste vzali, darmo dejte!" A oni ihned: „To kací! to
blázen! chce nás nyní uiti; bijte ho, rvete, do žaláe ve tmu vsadte, a
nás neuí!" I zdali se také jeho moudrosti neposmívají? On velmi moude
ustanovil, a biskupové v posmch mají. Co ? Aby biskupové svtsky ne^

panovali, aby nesmilnili, aby kázali; aby lid velmi piln k uení vedli.

Též pohíchu! v domích knížecích tiší jsou na posmch, a u soudc
pravda nalézá pomoci, jako Kristus u Piláta! A to pohíchu! od knží

pochází, že oni sami jim zlý píklad dávají, kiv soudíce, jich nekárají,

aniž jim káží, ani rady dávají, kterak by správn soudili, alebrž nauí,

by pravdu udusili. íako biskupové, doktorové, kanovníci, opati,

kterak farái
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farái a eholníci dali radu svtským na radnici neb na rathauzc, aby

zavrhli mnohé artikule, a kazatele druhé aby od kázam' slova Božího od^

pudili; to doktorové Pále, Stanislav s druhými vydali: s Eliášem,

s Brodem, s Bórou a s Šimonem. Ale akoliv zavrhli, že knží nemají

panovati svtsky, vždy pec stojí pravda chudého Krista, jenž nechtv pa^

novati, ekl ueníkm svým: „Králové svtští ti panují, ale vy ne tak."

A a zavrhli, že desátky jsou pravé almužny, ale pece, a oni nechtí (tak)

slouti, požívajíce desátkv, jsou almužníky: nebo k nim ani ddictvím

nedošli, aniž koupili, aniž vydlali, aniž v kostky vyhráli, le že by

nkteí, kupujíce obroí u papeže, anebo u jiných, tak jich došli ; avšak

vždy desátky jsou almužny, od lidí pro Boží chválu za duše dány. Protož

íkají jim záduší, i oni sami, když jim kdo chce škoditi, tehdy žalují,

kvílí, volají, káží, že jim chudé záduší berou a hubí; ale když jim nkdo
nepekáží, tehdy nazývají panství! ertovi páni! Kde jsou od Krista

k svtskému panování povoláni? snad onde: „Chceš4i býti do^

konaly, jdi a prodej všecky vci, které máš, a dej chudým a pojd za

mnou." Na to slovo dí svatý Augustin, že to jest pikázám' zvláštní

knžské, kanovnické i mnichovské. A svatý Bernard, píše ku papeži, jenž

slul Eugenius, dí, že nemá panovati, uvádje mu i svatého Petra e
i Kristovu; a dí vzjevn na toto slovo: „Králové pohanští panují, ale vy

ne tak!" dí ted vzjevn: „Apoštolm zapovdno jest panování."

Ale již toto jest k posmchu a v zavržení, od asu, jakž jest dáno

papeži od Konstantina krále panování, tístého prvého roku po Kristu.

V kteréžto dání hlas jest slyšen: „Dnes jest jed vlit v církev Boží."

I praví oni, že dábel to ekl ; a já dím : že budto andl Boží nebo dábel,

vždy pravdu povdl! Neb tím nešastným bohatstvím, jež Kristus na^

zývá mamonovou zlobu, Lukáš i6., zjedovatlo a otráveno jest nám
takm všecko kesanstvo na duši; odkud nešváry mezi papeži, mezi

biskupy, a mezi jinými knžími. Psi se o kost hryzou, vezmi kost a pe^
stanou; nebudiž jmní u kostela, a nenalezneš u nho knžíka. Odkud
svatokupectví ? odkud pílišná v knzích pýcha nad svtské? odkud jich

smilstva? jist od toho jedu. Ale tlestní ueníci Kristovi, totiž ti, kteí

za Kristem jdou, aby tlo pásli: knží, mniši a žáci, ti tomu nechtí roz

umti! A co jest tch tlestných, kteí proto jsou knží, aby byli bohati,

lidu vzácni, jísti, píti dosti mli a v rozkoši pebývali ! byl by toho dvod,
kdyby knží všichni tak byli živi, jako Kristus s apoštoly: aby majíce

odv vhodný a co jísti a píti ku poteb, mli na tom dosti, jako dí

sv. Pavel v I. k Timoteovi 6. kap.

Dále dí evangelium: „A stalo se, když se blížil k Jerichu, slepý jeden

sedl u cesty, žebraje." Tu podlé výkladu sv. ehoe: Jericho jest nedo^

statek našeho tlesenství, k nmuž že Ježíš piblížil, když se syn Boží

vtlil, a lovku svtlo, kteréž híchem ztratil, navrátil. Nebo ponvadž
se Bh v tlesenství ponížil, lovka k božským vcem povýšil ; kterýžto

L ao-
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lovk práv, jakož dí evangelium, slepý podlé cesty žebraje sedí; nebo
Kristus pravda dí: „Já jsem cesta." Protož kdo svtla vné jasnosti nezná,

slepý- jest; ale vili, že Kristus vykupitel jest, tehdy podlé cesty sedí.

A vili, ale ješt modliti se ke Kristovi mešká, aby svtlo vné pijal,

tehdy slepý u cesty sedí, ale ješt, aby svtlo vidl, neprosí; pak^i ví
a u cesty sedí, a již srden volá, znaje své temnosti a žádaje, aby

vidl svtlo, tehdy volej srden: „Ježíši, synu Davidv, smiluj se nade

mnou!"
A tu ješt znamenej v tom slov : „Slepý jeden sedl podlé cesty

žebe," že duchovn tyi vci v naší bíd se znamenají: Prvé slepota, že

dí: „slepý"; druhé mdloba, že dí: „sedí"; tetí blud, že dí: „podlé cesty";

tvrté chudoba, že dí : „žebe". Nebo lovk jest pro hích mdlý, slepý, bludný,

a velmi chudý : slepý, že práv Boha nezná ; mdlý, že nic duchovního

dobe neiní; bludný, že v pikázání, jež jest cesta Boží, nechodí ; a chudý,

že vše, což ml, to ztratil. Nebo zhešiv smrteln, ztratil Boží milost,

i duši, i tlo i vše, co v milosti ml, takže, jakož dí sv. Augustin, není

hoden chleba jísti; nebo jsa v híchu smrtelném, jest zrádce a protivník

Boží, a tak není hoden chleba, ani které vci požívati. A to by se nev''

ícímu dokázalo, kdyby v tom híchu zemel, že by tlo ervi, lidé bo^

hatství, a duši erti vzali, a on by v pekle nemohl niehož po vli uží-'

váti. Dkaz ten na onom bohatci pohbeném v pekle, jenž nemohl míti

k své žádosti ani krpje vody. Protož teba slepému volati a íkati:

„Ježíši, synu Davidv, smiluj se nade mnou!"
Tu znamenej, že slepec tento vyznal, že Ježíš jest pravý Bh i lovk,

ka: „Ježíši," ukazuje, že jest Bh pravý; nebo Ježíš, jakož andl Gabriel

vyložil, eeno jest „Spasitel". A ka: „synu Davidv," vyznává, že jest

pravý lovk. A ka: „smiluj se nade mnou," ukazuje jeho moc a milo^

srdenství; nebo kdyby ho neml za mocného, jenž by ho mohl uzdraviti, a za

milosrdného, jenž by ho chtl uzdraviti, tehdy by ne tak siln knmu volal, ka

:

„smiluj senade mnou !" Protož dí sv. Jan Zlatoústý: „O,love ! neetl si knih,

jsa bez oí; i kterak si poznal svtlo svta ?" A odpovídá sám, ka : „Vru, pán

osvcuje slepé!" Dále viz, odkud tento slepý vzal pochopení, aby poznal

Ježíše, a shledáš, že ze slyšení a z otázání; nebo dí evangelium : „A když

uslyšel zástup míjející, tázal se, co by to bylo ?" Tu jest nauení, že otá^

záním a slyšením o Ježíšovi lidé picházejí ku poznání víry, a tak i k spa--

sení, jakož dokazuje sv. Pavel k ímanm v lo. k., ka : „Víra jest ze

slyšení, a slyšení nemže býti bez pravení neb kázaní." — „ekli jemu,

že Ježíš jde Nazaretský." Ježíš Nazaretský proto, že v Nazarete jest vzv-'

stován i vychován. Nazaret sluje kvetoucí, a který kvt více v ctnosti

kvetl než Ježíš? „I volal", ale srdcem více nežli ústy: „Ježíši," t. j. Spa^

siteli a tak Bože, „synu Davidv" a tak love, „smiluj se", moc a milo^

srdenství ukáže „nade mnou", jenž jsem bídný a tvého milosrdenství

potebný. „A kteí naped šli, láli mu, aby mlel."

Ó zlí
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O zlí lidé ! bráníte volati k Ježíšovi, aby se smiloval ; avšak on dí skrze

Davida : „Volati bude ke mn," t. j. potebný, „a já uslyším ho a vzve^

lebím ho." Tento siln následují zástup nynjší, jenž brání Ježíše Krista

jmenovati, jimž ti jsou v ohavnosti, kteí asto Ježíše Krista milují a jme"

nují. Ani od poátku, jakž kesané nastali, mezi kesany nebylo tak

jméno Kristovo zavrženo, jako nyní a vzvlášt od knéží, že jestliže v svých

hodinách jmenují Krista, pece velmi se protiví, když slyší kazatele neb

jiného lovka, an jmenuje Krista. Ale vrný kesan, nedbaje na ten

chatrný svdný zástup, jenž pedchází ped Ježíšem, svá ustanovení a pi"

kázaní více veleb než Ježíšova, ten pravím kesan volá ze srdce bez

strachu ješt více: „Ježíši, synu Davidv, smiluj se nade mnou!" nebo
není písma, že by byl kdo volal tak k nmu, a nebyl uslyšán! A divná

vc, že biskupové a knží, misti a zákonníci neíkali jemu rádi Ježíš,

ale: opilec, žrá, híšník, dábelník, blázen, svdce, zloinec neb zlosyn,

rouha, to jest kací, jakož evangelium ukazuje. Tak nyní jeho údm
vrným íkají, a tak i jemu, nebo dí on sám: „Což ste jednomu nej"

menšímu z mých uinili, mn ste uinili."

„A zastaviv Ježíš, kázal ho pivésti k sob." I stáním, i pikázáním,

i mluvením, i skutkem milostivý Ježíš ukázal tu milosrdenství. O milo"

stivý Ježíši! slepý nemže za tebou jíti, a ty ho ekáš; brání jemu k tob
volati, a ty ho pivésti velíš ! O milosrdný Jeiíki ! více si vážil hlasu

jednoho slepého, než hlasu zástupu velikého ! O milostivý Ježíši ! nyní by

papež, arcibiskup, lecjakýs prelát neb král nestál tak k volání jednoho

slepého žebráka, aby se nad ním smiloval, spravedlivost volajícímu

uinil ! Nebo dí Isaiáš v I. k. : „Sirotka nesoudí, a pe vdovy nevchází

k nim." Pak"li kdy vejde, prvé ji vyjedí, aneb úroky ztráví, že jí

málo neb nic nezstane. Aniž káží chudého k sob pivésti, ale ode"

hnáti ; aniž brzy se naleznou ti, kteí by nuzného, a vzvlášt híšného
k Ježíšovi pivedli.

„A když se piblížil, otázal se ho: „Co chceš, tob uiním." O milo"

stivý Ježíši ! mile jsi slepého žebráka doekal, rád se ho otázal, ka „Co
chceš?" sladce a štde k prosb jemu si se podal, ka; „Co chceš, tob
uiním." Ptáš se po jeho vli; zda míníš, že neuzdravuješ tch, již k tob
nevolají a nežádají tvého milování, ale uzdravuješ ty, již volají: „Ježíši,

synu Davidv, smiluj se nade mnou?" Protož ty tážeš se ho, ne že by
nevdl, co chce, ale že chceš, abys byl prošen, aby srdce k sob po"
vzvedl, aby k žádosti vtší popudil a utšil, že uslyšíš."

A on vece: „Pane, a vidím!" Znamenej slepého prosbu: prvé ekl:
„Synu Davidv!" ale nyní dí: „Pane!" jako by ekl: „Pokud jsi syn
Davidv, mžeš se smilovati, ale nemžeš slepých osvcovati; ale pokud
jsi pán všeho svta, jsa synem Božím, mžeš slepé osvcovati." Protož
dokavad volal: „synu Davidv! smiluj se nade mnou," dotud nevzal
zdraví; ale když ekl: „Pane!" ihned byl uzdraven; nebo on jest pán.

Li jenz
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jenž osvcuje slepé. Protož vée slepý, že on jest ten pán, ihned dí: „Pane,

a vidím!" Tu dí svatý eho: „Hle, slepý od pána ne zlata, ale svtla

žádá, nechce nic krom svtla žádati ; nebo a cokolivk slepý mže míti,

bez svtla nemže vidti, co má. Protož následujeme ho, bratí nejmilejší;

o nmž slyšíme, že i na duši jest uzdraven i na tle. Ne falešného bo"

hatství, ne zemských darv, ne hynoucích ctí od Pána, ale svtla žádejme,

ne svtla, kteréž v míst mže býti zavíno, a kteréž asem bude skon^-

ceno, které nocmi bývá petrženo, kteréž obyejn od nás híšníkv bývá

vidno; ale onoho svtla žádejme, kteréž s andly vidti mžeme, kteréž

ani poátku nemá, ani skonání, kterémužto svtlu jist víra cestou jest.

Nebo práv slepému, jenž osvícen ml býti, ihned Ježíš odpovdl : „Pro^

hlédni, víra tvá t uzdravila." Ale k tomu pomyšlení tlestného lovka
dí: „Kterak mohu svtla duchovního hledati, když ho nemohu vidti?

však nejisto jest, je^li, ponvadž tlestnýma oima nesvítí." Tomu myšlení

odpovd jest: že toho myšlení, kteréž ije, ne tlem, ale skrze duši myslí;

a nižádný nepochybuje, má^li duši, a pece jí nevidí, a z nevidné duše vi'*

dné se tlo vzpravuje.

Ale již co prosícímu starci se stalo, a co on uinil, slyšme! Nebo
dí evangelium: „A ihned prohlédl, a šel za ním, veleb Boha." Vidí

a následuje ten, kdož, co jest dobrého, rozumje, iní; ale ten vidí a ne^

následuje, kdož vda, co jest dobré, neiní." Toto svatý eho. „A ve"

škeren lid, když uzel, vzdal chválu Bohu." Též i my týž skutek Ježíšv

vidouce, jdme za ním v ctnostech, chvalme ho, velebme ho, byli4i sme

slcpi na duši, sedíce podlé cesty, a ne v cest, kteráž dí: Já jsem cesta!

A byli^li jsme žebráci, chleba jeho svatého tla i chleba tlestného ne^

hodní, volej každý z nás, ka: „Ježihi, synu Davidv, smiluj se nade

mnou I" A všichni vespolek vzdejme chválu Bohu otci.

Synu, i Duchu svatému, jenž jest Bh
požehnaný na vky:

NEDLE
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NEDLE PRVNÍ V POSTR
Píše sv. Matouš v 4. kapitole.

ten as Jcžis veden íest na pouš od Ducha, aby pokoušín

byl od ábla. 2. A postiv se tyidceti dn a tyidceti

nocí, potom zlanl. 3. A pistoupiv k nmu pokušitel,

ekl : „Jsi^i Syn Boží, rciž, a kamení toto chlebové jsou." 4. On pak

odpovídaje, ekl : „Psáno jest ; Ne samým chlebem živ bude lovk ,

ale každým slovem vycházejícím skrze ústa Boží." 5. Tedy pojal jej

ábel do svatého msta, a postavil ho na vrchu chrámu. 6. A ekl

mu : „)síAi syn Boži, spustiž se dol ; nebo psáno jest, že andlm
svým pikázal o tob, a na ruce uchopí tebe, abys nkde o kámen

nohy své neurazil." 7. I ekl mu Ježíš : „Zase psáno jest: Nebudeš

pokoušeti Pána Boha svého." 8. Opt pojal ho ábel na horu vy"

sokou velmi, a ukázal mu všecka království svta i slávu jejich.

9. A ekl jemu : „Toto všecko tob dám, jestliže padna, budeš mi se

klanti." 10. Tedy ekl mu Ježíš: „Odcjdiž, satane; nebo psáno jest:

Pánu Bohu svému klanti se budeš, a jemu samému sloužiti

budeš." II. Tedy opustil ho ábel, a aj, andlé

pistoupili a sloužili jemu.

L3 SVATE
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VÁTÉ TOTO EVANGELIUM NE PROTO
se dnes te, že by se dnes stalo od ábla pokušení, ani

že by dnes byl Kristus na pouš veden; nebo ihned,

když ho ktil sv. Jan, tehdy ihned Duch svatý vedl ho

na pouš, a pak po tyiceti dnech pokoušel ho dábel;

ale te se dnes to evangelium, aby kesané slyšíce, že

milostivý Spasitel postil se za jejich híchy, a byl pokoušen a pemohl,
aby oni také se postili pro své híchy, a áblovu pokušení odolali.

A tak píkladem svého Spasitele máme se postiti a ku pokušení, abychom
je pemohli, se pipraviti. A komu jest možno obé to snésti, nebude^li

svatého Ducha pomoci, jenž vedl Ježíše na pouš? Tak rozumj, že:

Otec, i Syn, i Duch svatý Ježíše lovka vedl na pouš, jakož dí evange-'

lium: „veden jest Ježíš na pouš od ducha", t. svatého, a ne darmo, ale

aby pokoušen byl od ábla.

To má rytí Ježíšv znamenati a patiti, že má na svém králi Je^

žíšovi boj, vítzství i odplatu : boj, že se postil a pokoušen byl ; vítzství,

že ho opustil pokušitel; odplatu, že pistoupili andlé a sloužili jemu.

Touže cestou má jíti jeho rytí, nebo dí ten vítz: „Sloužili mi kdo,

poj za mnou." A nemá vrný rytí zoufati, nebo on s ním bude, jakož

shl^il svým rytím, ka: „S vámi jsem až do skonání svta." A po^

nvadž jest s námi Kristus, dí sv. Pavel, i kdo bude moci proti nám?
však on dá moc, moudrost, dobrovolnost, abychom mocn, moude a do"

brovoln za ním šli. Hle on pijav kest od Jana u veliké pokoe, pro

nás pro híšné veden jest na pouš od Ducha; jakož dí sv. eho: od

Ducha bezpochyby svatého. A mže býti položena píina, pro veden

jest na pouš od Ducha svatého: prvá, aby soukrom se modlil za své

vrné; druhá, aby pemožení áblovo od Krista bylo vzjevno; tetí, aby

zpsob pravého pokání nám ukázal, kterýžto zpsob jest, abychme se

káli z híchv, v odlouení svtských pomr, jež k híchu táhnou,

a v utrpení od rozkoše tlestné se zdržujíce, nebo v tom veliký díl po"

kám' záleží. Aniž se má vrný kesan jinak domnívati, nežli že jeho na

poušti obcování a pst dní tyicíti jest každému kesanu píkladem
a vší svaté církvi k prospchu, i jeho svaté pokušení od ábla, o nmž
dí: „Veden jest Ježíš na pouš od Ducha, aby byl pokoušen od ábla."

Protož dí sv. eho: „Spravedlivo jist bylo, aby takto naše pokušení

svými pokušeními pemohl, jakož pišel, aby svou smrtí naši smrt pe^
mohl."

Ale tu máme vdti, že trojím zpsobem pokušení se dje: vnuk^

nutím, milováním, a pivolením. A my když máme pokušení, astokrát

v milování aneb v pivolení padáme; nebo z tlcstného híchu jsouce

poati, v sob neseme to, pro pokušení máme. Ale Bh, jenž se v život

panny vtlil, na svt bez híchu pišel, nic odporného v sob neml;
prO"
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protož ponuknutím mohl pokoušen býti, ale jeho mysli libost híchu

nemohla pokoušeti; a tak všecko áblovo pokušení zevnit bylo, ale ne

vnit." To vše sv. eho. — Abys rozuml jeho ei, vz, že pokušení

nkteré jest vnitní; jako když má lovk od tla hnutí k smilství, ana

ho nižádná vc jiná k tomu nevábí; nebo opt když lovk zle myslí,

an nižádný k tomu ho nepopouzí. A toho pokušení Kristus nemohl míti,

nebo to pokušení spadlo na ty, kteí byli Adamovým híchem zprznni,

kteí byli tlestným skutkem poati ; a že Kristus z Panny Duchem sva^

tým jest poat, protož jest od toho pokušení vyat. Pak pokušení zz^

vnitní jest od vci, jež není v lovku v tom, na nhož jde pokušeni;

a tak Kristus zevnit od dábla jest pokoušen. A to pokušení bylo vzpy^

tování tajemné vci na Kristovi od dábla, takže dábel nevdl, je^li Kristus

syn Boží; protož cht toho dojíti, pokoušel ho v moci, mohUi by ka^

mní promniti v chléb? a kdyby to uinil, tehdy by tajemnou vc na

nm vyzvdl. A že bylo by tžké pokušení, kdyby pomoci nižádné neml,
protož vyhlídal ho, když byl laen, i pokoušel ho.

Pak pokušení lidské, jež pln v híchu se skonává, jakož ekl sv.

eho, dje se vnuknutím, takže zlé myšlení tane na mysli. A to bud
jakkoli zlé, když se lovk brání, necht pivoliti, tehdy není híchem,
a pošlo pro hích, jako hnutí veliké k smilství bylo na svatém Pavlu

a bývá na jiných. Potom jde dále milováním v takovém hnutí, ale bez

pivolení, jež jest hích, ale ne smrtelný; potom pivolení k smilství.

Na píklad: vidí Petr krásnou ženu, má hnutí tlestné, ale nerad je má,
než trpí je s tesklivostí, boje se, aby neshešil proti Bohu, tehdy nemá
híchu; pakli vidí ji a má hnutí tlestné k ní, a má libost hled na ni,

tehdy již má hích, a k skutku ješt nepivolil
;
pakli má hnutí a libost,

a již pivolil, tehdy již smrteln shešil, nebo pestoupil Boží pikázaní

toto: „Nepožádáš", totiž s pivolením „cizí ženy". Cizí žena tu se míní

každá žena, jíž nemá v manželství, a žádá jí ne pro manželství, ale pro

chlípnost tlestnou. Též rozumj, když dí Kristus, Matouš 5: „eeno
jest starým: „Nescizoložíš" ; ale já pravím vám, uzí-li kdo ženu k po^

žádání, již sesmilnil v srdci svém," Totiž, požádá-li jí a pivolili, že by
rád skutek uinil, ale není pístupu. A vz, že kolikrát za den pivolí,

tolik smrtelných híchv uiní.

A vz, že mnozí myslí, že smrteln neheší, milostn na sebe hle^

díce, líbajíce neb jinak se dotýkajíce, protože nemíní se skuten do"

pustiti. Proti tomu dí sv. Augustin, že pro rozkoš libosti, bez vle
k dokonání, celý lovk bude zatracen. Celý lovk jest duše s tlem
protož teba jest oi pivírati a dotýkání se vystíhati. Hle, tak bží
hích, že nejprve tane na mysli, potom bude lehtáníko v mysli, potom
milování, a pak pivolení pes Boží pikázaní. A to míní sv. Jakub
v své epištole v i. k. ka: „Žádost když pone, rodí hích, a hích když

bude dokonán, rodí smrt, totiž vné zatracení." A tak žádost zlá s pi--

vo^
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volením jest hích smrtelný. A ta žádost Jest trojí: prvá, kdjž jest žádost

zlá s pivolením bez skutku; druhá, když skutkem se dokoná; tetí,

když ta zlá žádost jest v ustaviném milování. Pak po skutku vlee se

zvyk, po zvyku zatvrzelost, po zatvrzení zoufalství, po zoufalství konené
nekáni, a ihned po smrti v tom vné zatracení. O tom více jsem psal

o pokušení, v knihách O pikázáních Božích; a ted jsem uvedl proto,

že v evangeliu jest zmínka o pokušení, že „veden jest Ježíš na pouš od

Ducha, aby byl pokoušen od dábla;" ale ne od své žádosti, jako jiní hý"

vají pokoušeni.

A pokoušen jest Kristus od dábla temi híchy: lakotou, pýchou

a lakomstvím ; a v tch jest od Krista pemožen, jakož jimi Adama pe"
mohl. Nebo lakotou dábcl pokoušel, když Ev ovoce stromu zapovzen

ného ukázal a radil, aby jedla. A pýchou ji pokoušel, když ekl: „Budete

jako bohové." A lakomstvím pokoušel, když ekl: „Poznáte zlé i dobré."

Nebo lakomství jest nejen po penzích, ale na povýšení, jakož dí sv. eho*
kdyby k lakomství chvály loupež se nepipojila, nikdy by svatý Pavel

o jediném synu Božím neekl: „Ne loupeží chtl býti roven Bohu."

Protož tím dábel otce našeho Adama k pýše pitáhl, že ho k lanosti

povýšení popouzel. A tak kterými zpsoby prvního lovka porazil,

týmiž od druhého lovka pokoušeného padl.

Lakotou ho pokoušel, když ekl: „Rci, a kamení toto chlebové

jsou." Pýchou neb marnou chloubou pokoušel, ka: „Jsi^li syn Boží,

pus se dol." Chtivostí ku povýšení pokoušel, ka: „Ty všecky vci
tob dám, jestliže padna modliti se budeš ke mn." A tak náš nový Adam
dábla v pokušení lakoty, pýchy a chtivosti pemohl, a nám dal píklad,

abychom totéž uinili. Pustil se proti lakot, jakož dí evangelium :

„A když se postil tyiceti dní a tyiceti nocí, potom vzlanl."

Tu milostivý Spasitel postu tyicet dní nám posvtil, a píklad dal,

abychme se postili tyicet dní, ovšem ne tak jako on, nieho nejedouce

aniž pijíce. A a on nepikázal nám vzjevn postiti se tyicet dní, avšak jeho

píkladem a ustanovením hodným máme se postiti; nebo léta Božího

stého ticátého osmého papež Telesforus ustanovil ten pst, a také aby

ti mše o vánocích sloužili. A tak máme se postiti píkladem svého

Spasitele a z pikázaní hodného, a pro trojí vc: Prvé, aby chlípnost

tlestná byla v nás ukrocena. Druhé, aby mysl naše k nebeským vcem
byla povzdvižena; nebo máme píklad, že Danieli svatému Pán zjevil

tajemné vci, když se proto postil. Tetí, abychom za híchy dosti uinili;

nebo ponvadž se tlo kochalo píliš pitím, jídlem, a v druhých i smil"

stvím, hodné jest, aby také utrplo. Nebo dí Bh: „Obrate se ke mn
celým srdcem svým v postu, v plái a ve lkáni." Johel v druhé k. dí

:

„Obrate se ! Obrátili ste se ode mne lakotou a chlípností, obrate se

zase postem, zdržíce se od hodných vcí, jichž ste prve nehodn užívali."

Protož dí sv. eho : „Kdož pomní, že se nehodných vd dopustil, taktéž

má
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má se od nkterých hodných vcí zdržeti; a když uinil, co mu jest za^

povezeno, ujmi sob toho, co mu jest dovoleno." Také vz, že nekaždý

jest zavázán k tomuto postu, nebo se vyjímají nemocní, thotné ženy^

dti, chudí, kteí nemají co jísti: a ti nebožátka spíše se postí, než bo^

hatí bichatí! A tak pst náš má býti dobrý nejprve, abychme byli bez

híchu smrtelného, nebo jinak bychom se nadarmo postili, jakož di

Bh; a když bude dobrý pst, tehdy híchové budou skroceni, ctnosti

rozmnoženy, mysl k Bohu povzdvižena, a odplata vná dána. A to již

na mši, až do poslední stedy, každý den všední bude zpíváno v pe
mluv (in praefatione), to jest v ei, již knz mluví s Bohem, prvé nežli

dí, aby chléb byl jeho tlem; takto mluví knz: „Božci ty jenž tlestným

postem híchy úžíš, mysli pozdvihuješ, ctnost dáváš i odplaty, skrze pána

našeho Jezu Krista."

Hle ted máš, co dobrého pro pst dobrý pán Bh dává
;

protož

posme se s milým Kristem, a porazíme dábla. O nmž dí evangelium:

„A pistoupiv pokušitel, ekl jemu. „Jsi^i syn Boží," to jest, jako já se

domnívám, syn Boží otci Bohu rovný, „rci, a kamení toto chlebové

jsou." Vdl dábel, že Bh ekl: „Bud nebe!" a bylo; a že cožkoli Bh
dí, aby bylo, tehdy bude, a nižádný jiný není tak mocný; protož cht

poznati Boha, žádá, aby on ekl, aby kamení chlebové byli. A tak po^

kusil jeho moc nejprve lakotou, domnívaje se, že by byl Kristus pro

lanost ochotnjší k lakot nežli k jinému híchu; a také, že tím híchem
zavedl a oklamal prvního Adama v ráji, chtl druhého Adama oklamati

na poušti. A k tomu cht pivésti Krista praví: „Jsili syn Boží, rci, aby

kameny tyto chleby se staly." Tu pimísil pýchy, ale vzjevnji pokusil

lakotou; a stížil hích lakoty, in zmínku o chlebu a ne o jiné krmi,

nebo nezízené jedení obyejné krm jest tžší hích nežli rozkošnické

;

a také proto, aby se Kristus hned nedomyslil, že ho pokouší. A mi"

lostivý Spasitel hned na první obranu položil Písmo, jakož dí evangelium,

že „odpovdv ekl jemu: ,Psáno jest:' Ne samým chlebem živ je lovk,
ale každým slovem, které vychází z úst Božích." A ježto slovo Boží jest

pokrm duše a to lepší, nežli chleb tlestný, pro bych opust slovo Boží,

chopil se chleba tlestného? Vždy slovo Boží krmí i tlo, když v nm
krotí váše, a krmí je, když mu dává posily, aby nezhynulo; jakož jest

dkaz na Mojžíšovi, jehož Bh krmil tyidcet dní na hoe slovy svými,

jimiž byl sytjší, než kdyby se byl krmil tlestn. A tak Písmem Kristus

udusil pokušení o lakot.

„Tehdy vzal ho dábel do msta svatého a posadil ho na vrchu

chrámu." Kterak ho vzal, vedlli ho ili nesl, nevím: le sv. eho se

domnívá, že ho nesl, nebo dí: „Od svatého Ducha na pouš veden jest,

aby ho vedl duch jeho tam, kde by ho ku pokušení zlý duch nalezl. Ale
hle, když díš : ,Bh lovk na vysokou horu nebo do svatého msta vzat

jes mysl nebo rozum nepivoluje, uši lovka toho se lekají. Hle v té

M ei
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ei míní, že ho nesl; a dále dí, že to není k víe nepodobné, jestli na

nm i jiné skutky pozorujeme. Jist všech zlých dábel hlava jest a té

hlavy údové jsou všichni zlí. I zdali údové áblovi židé protivní a rytíi,

kteí muili, nebyli? což tehdy divného, že nechal se od nho na hoe
pokoušeti ten, jenž jeho údm nechal se umuiti?" To eho. — Avšak
jistoty nemám, nesUi ho ili vedl a pak vbec nevím, kterak byl pe^
tvoen, když ho pokoušel; pak pro se s ním sthoval na stolici chrá"

movou, tu kdež lidu pravili zákon Boží. Snad ml hnutí k tomu dábel

proto, že Kristus písmem prvé pokušení odrazil, jako by pomyslil : „Ty,

ty! toto jest uený v písm, a já ty lapám na stolici, na níž písmo

uí, pýchou; protož posthuji ho tam a tu ho vzkusím." A tak vzal ho

dábel do msta svatého Jeruzaléma, jež bylo svaté v tu dobu pro Krista

svatého s jeho svatými, a postaviv ho pokoušel pýchou, cht, aby pyšn
se v moci Kristus ukázal, pust se dol ; a pivedl mu písmo z žalmu

90, ka: „Psáno jest, že andlm svým Bh pikázal o tob, aby v rukou

nesli bez úrazu nohy tvé." A z toho mže býti ukázáno, že není divu,

daMi se zlému andlu z poušt do msta nésti, takže nikdo v mst ne^

vidl, když ho nesl. Pak k tomu pokušení Kristus opt brání se písmem,

ka: „Psáno jest: Nebudeš pokoušeti Pána Boha svého." Tu rozumj,

že nemíní Kristus, aby dábel jeho nepokoušel, nebo ekl by k nmu

:

„Nepokoušej mne. Pána Boha svého !" ale že psáno jest a pikázáno

každému lovku tak: „Nebudeš pokoušeti Pána Boha svého;" a že já

jsem lovk a mohu sejíti dol, pro bych se pustil dol, pokoušeje pána

Boha svého ?" Nebo tehdy pokouší každý Pána Boha svého, když hledá

neb žádá jistoty Boží moci bez nuzné poteby; a to by uinil lovk,
když moha lehce sejíti dol hez úrazu, pustil by se dol, ka : „Bh mne
zachová."

Pak po tetí pokoušel dábel Ježíše lakomstvím ; nebo dí evangelium

:

,,Opt vzal ho dábel na horu velmi vysokou, a ukázal jemu všechna krá^

Gvství svta a slávu jejich." Ukázal eí a njakým rozkládáním králova

ství, bohatství jich, a co k nim písluší: a vmísil tu také pýchu a rouhání,

ekl jemu slibuje lživ : „Tato všechna t. království tob dám, jest^li

padna, budeš se ke mn modliti." Tu dí výklad: Aj to stará dáblova

pýcha! jakož na pcátce chtl se roven Bohu uiniti, taktéž i nyní ; nebo
modliti se éneb klanti jako nejvyššímu, to na samého Boha se sluší,

a že písma nemohl míti podobného k svému úmyslu, protož umlkl. A Pán

Ježíš ue, kterak lovk kivdu, která se mu dje, má strpti, ale kivdy

Boží, kteráž pímo jest proti Bohu, nemá trpti, ihned dábla pohanl,

ka: „Jdiž, Satane!" Nebo prvé domníval se dábel, že ho Kristus nezná,

ním, s dáblcm, jako s lovkem, písmem zacházel, protož jme^

nuje ho Satanem, ukazuje, že ho zná, a že jeho vle jest Bohu protivná;

ne bot Satanáš vykládá se : protivník. A že Bh má moc, aby nedostatek

ukázal na dábíu, písma již neuml pivésti ; protož Kristus uvádí písmo

:

„Psáno



Nedle prvá v post. 91

„Psáno jest: Pánu Bohu svému modliti se budeš." Protož velmi hrubý-

dvod byl od dábla vydán, t. j. ukázání království, aby se k nmu
modlil jako k Bohu, že by mu je on dal, jako lživ slíbil. A tak ábel
v tom boji jsa od Krista pemožen, i pro hanbu, i z Božího usouzení

do pekla sstoupil. Protož dí evangelium : „Tehdy opustil ho dábel, a an"

dle svatí," kteíž byli se vzdálili od Krista, aby dábel byl sklamán, a ví^

tzství Kristovo aby bylo slavnjší, „pistoupili k nmu a sloužili jemu,"

jakož svému nejvyššímu pánu. Protož dí sv. eho: ,,Tu znamenáno má
býti, že dí evangelium: když dábel odešel, „pistoupili andlé a sloužili

jemu." Z toho což jiného, nežli jedné osoby obojí vc se ukazuje: že

i lovk jest, jehož dábel pokouší, i Bh jest, jemuž andlé slouží? Protož

znejme vnm píbuzenství své : nebo kdyby byl ho dábel lovkem nevdl,
tehdy byl by ho nepokoušel; ctme v nm Božství jeho: nebo kdyby nade

všemi vcmi Bohem nebyl, jemu by andlé nesloužili." To eho.
A že všichni skutkové našeho Spasitele jsou k našemu nauení, jakož

i všechno, co psáno jest, k našemu nauení psáno jest, protož máme zna^

menati Kristovo troje pokušení a vítzství, abychom též pemohli dábla

Nebo nižádný úd Kristv, též i dáblv, nebývá na poátku pokoušen,

ani na konec, le nkterým pokušením z tch tí pokušení; aniž m^
žeme pemoci dábla, leda týmž zpsobem, a ne zcela tak, jako pemohl
milý Kristus. Znamenejmež, že náš Spasitel písmem se bránil; ale ne^

bránil se, ka: Já jsem tvj pán, neb tvj Bh! Proti tomu jsou nyní

Antikristovi ueníci, již nechtí, aby vrní kesané písmem se bránili, aniž

chtí, aby vzjevovali lidu obecnému písmo, a chtí, aby hned po jejich vli
inili, jakož oni káží; a když vrní chtí, aby oni písmo ukázali, tehdy

praví: „To jeden z nich! to Viklefísta! neposlouchá církve svaté!" mí^

nice, že jejich vle neiní. Ale milý Kristus tvrd své písmo, a dávaje

nám nauení, všechna dáblova pokušení pekonal písmem; uime my
taktéž, pokouší--^ nás tlestný hích, v smilstvo neb v obžerství táhna,

brame se písmem kouce, že vtší jest duchovní rozkoš, než tlestná,

jíž lovk mnohem lépe jest živ, než maje tlestnou rozkoš; a opt
uvedme písmo, pravíce, že ta rozkoš jest velmi krátká, a duchovní jest

vná, opt ono písmo, že smilníci a cizoložníci království nebeského ne^

budou míti; a ono, že bohatec, jenž chodil v krásném rouše, a jedl každý
den skvostn, umev, pohben jest v pekle. A proti druhému pokušení,

o pýše, jíž ert popouzí, abychom stav hledali vysokých, pomnme, že

dábel s nebe vystren ve vný ohe, protože se vysokého stavu neádn
chápal; a držme se strany jisté, vdouce, že ím se kdo zde více poni^

zuje, tím ho Pán Bh více povýší, a znamenajíce, kterak zde povýšení

budou na vky poníženi. A proti tetímu pokušení, jež jest lakomství,

pomnme, písmo že dí: „Lakomý nebude míti království nebeského;" a že

lakomství jest modloslužba. Ale pohíchu! málo jest nyní tch, již by
s Kristem ty híchy pemohli, a zvlášt knží, již jsou od dábla tmi
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pokušeními poraženi. Nebo padajíce pro lakotu, modlí se a klanjí

k dáblu, aby bohatství dosti mli; nebo nepraví Antikristovi, jenž velí

ped sebou klekati, slibuje dávati dstojenství a obroí: „Jdi Satane,"

totiž protivnice ! alebrž klanjí se více, s vtší bázní, a s vtší poctivostí,

nežli Pánu Bohu.

A jest dosti blízké podobenství dáblovo s Antikristem, že jakož dábel

ekl, „Tob dám ta všechna království," neznaje jich, aniž maje moci nad
nimi; též Antikrist slibuje a rozdává dstojenství a obroí tm, kteí se

jemu klanjí; ale v tom pesahuje dábla, že dávaje to, co nemá, chce prvé

bráti, než ten, jemuž dal, bude požívati. Také chtl dábel, aby Kristus

tajn jemu se klanl: ale Antikrist chce, jak možno nejvzjevnji aby se jemu
klanli. Ale vrní mají se písmem brániti, pravíce, že psáno jest: „Pánu

Bohu svému klanti se budeš, a jemu samému sloužiti budeš!" totiž kla^

nním nejvyšším a službou nejvyšší, nebo ta jen na nho písluší.

Ješt jest mi velice znamenité, že Pán Ježíš tiše vyslechl dábla v písm:
toho nynjší preláti nechtí trpti, aby neku dábel, ale vrný kesan
s nimi v písm mluvil a odpovídal, a rádi by, aby nižádný- písma lovk
svtský neuml. I slyšel jsem od vrného dobré pamti od Mikoláše, jenž

slul Faulfíš, že když byl v Englantu, poznal jednoho kuchae, s nímž

byl na byt ; že když biskup se ho otázal, pro etl písmo englicky proti

jeho zapovdí? a on bránil se písmem, tehdy jemu biskup: „Víš4i, s kým
mluvíš?" Odpovdl, že s biskupem lovkem. A biskup jemu dí: „I opo"

važuješ ty, bídný laiku ! se mnou z písma mluviti ?" A on jemu odpovdl : „Já

vím, že ty nejsi vtší než Kristus, a mám za to v nadji, že já nejsem

horší nežli dábel; a ponvadž milostivý Kristus tiše slyšel písmo od

dábla, pro bys ty neslyšel, jsa menší nežli Kristus, ode mne lovka?"

A biskup rozhnvav se, nechtl s ním mluviti, takže kucha pemohl
písmem biskupa, jako Kristus dábla. Prosmež Boha milého,

a nám dá pomoc, abychom mohli dáblovo pokušení

pemoci, a s pánem Ježíšem po vítzství

se radovati. Amen.

NEDLE
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Svatý Matouš v 15. kapitole.

ten as vyšed Ježíš, bral se do krajin Tyrských a Sidon^

ských. 22. A aj, žena Kananejská z konin tch vyšedší,

volala koucí jemu : „Smiluj se nade mnou. Pane, synu

Davidv. Dceru mou hrozne trápí ábelství." 23. On pak neodpo^

vdl jí slova. I pistoupivše uedlníci jeho, prosili ho, kouce : „Od"
bu ji, nebo volá za námi." 24. On pak odpovdv, ekl : „Nejsem

poslán než k ovcem zahynulým z domu Izraelského." 25. Ale ona

pistoupivši, klanla ic jemu, koucí: „Pane, pomoz mí." 26. On
pak odpovdv, ekl : „Není slušné vzíti chleb dtem a vrci štatm."
27. A ona ekla : „Tak jest. Pane. A však štátka jedí drobty,

kteíž padají s stol pán jejich." 28. Tedy odpovídaje Ježíš,

ekl jí : „O ženo, veliká jest víra tvá. Staníž se tob,

jakž chceš." 1 uzdravena jest dcera

její v tu hodinu.

M3 SVATE
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VÁTÉ EVANGELIUM, JAKOŽ SLOVA ZNÍ,
má dosti lehký rozum. Nebo Tyrus a Sidon byla msta
díve zem zaslíbené ; ale že židé nemohli všech pohanv
ze zem vyhnati, protož v nich a v té krajin za asu
Ježíšova pohané pebývali. Protož tato žena vyšedši z tch
krajin, pišla nejprve do domu, aby mluvila s Ježíšem,

jako sv. Marek v 7. k. píše; ale že jí tu neuslyšel, bžela za ním po
cest, ustavin prosíc, aby se smiloval nad ní a uzdravil jí dceru, již

dábel velmi trápí. Ale milostivý Kristus neuslyšel jí, ani ueníkv, již za

ni prosili, do asu vhodného, a povdl píinu, ka : že není poslán od

Boha, aby uzdravoval nemocné, jen lidi z domu israelského, totiž jen

židy. A akoli Kristus práv lid pohanský nazval psem, avšak ona

Kristovy ei si vypjila a pidala, že psi mají drobty jísti, které padají

s panských stolv; a že byla vytrvalá, pokorná, ve víe veliká, protož

chválu od Krista pro svou víru obdržela, a v tom, o prosila, jest ušly"

sána. Protož dí svatý Bda : „Evangelium svaté, které nyní teno jest,

bratí nejmilejší! slyšeli sme, že velikou víru ženy, trplivost, vytrvalost,

a pokoru chválí
; jejíž více divné jest náboženství, že ona jsouc pohanka,

neslýchavší svatého písma, ty ctnosti mla, které ukazuje písmo svaté."

To Bda. Z jeho ei a z té pohanky píkladu máme nauení, abychme

tu drahou pohanku majíce ku píkladu, ji ve víe, v trplivosti, ve vy^

trvalosti, a v pokoe následovali, a tak od milostivého Spasitele uslyšáni

i chváleni byli. O nmž dí evangelium ; „Vyšed Ježíš," totiž ze zem Gene^

zaret, opustiv mistry a zákonníky, protože reptali a horšili se, že ueníci jeho

pestupují pikázaní starších, že jedli neumývajíce rukou,proto „odešel";

a jakož dí výklad, že „vyšel", aby vrou ženy pohanské káral nevru
mistrv. Hle, proto „vyšel" Ježíš, odešel do krajin Tyrských a Sidonských."

„A aj, žena Kananejská," totiž z pokolení pohanv, jenž sluli

Kananei, volala neb kiela: „Smiluj se nade mnou. Pane, synu Da"
v

vidv!" e tato její jest krátká, ale moudrosti plná; protož dí sv. Jan

Zlatoústý: „Slyš a viz moudrost ženy, znamenej, duch její co dí: „Smiluj

se nade mnou," nebo, tak ekla v sob pohanka Kananejská, nevím co

dobrého o sob ; k milosrdenství se utíkám, tu kdež nevyslovitelné zdraví

jest! Druhé viz, komu smilování prosí, že „sob" praví : „Smiluj se nade

mnou!" Tu Zlatá ústa takto mluví: „Co teba jest, ženo? A ona: Milo"

srdenství hledám. Komu hledáš? A opt ona: Mn. Co potebí jest?

A ona : Nebo dceru mou ábel trápí. Pro tedy neprosíš : Smiluj se nade

mnou a nad dcerou? A odpovídá: Ukrutný osten, nejhorší hích piro"

zený, milosrdenství zrušil. Opt dí sv. Jan Zlatoústý : Viz moudrost ženy

!

nedí: Smiluj se nad mou dcerou! ale: „smiluj se nade mnou!" nebo
ona necítí bolesti, já vše cítím, já sama bídná bolest mám, já nešastná

a každý den své muky vidím! Kam pjdu? kam se podji? „Smiluj se

nade
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nade mnou, pane, synu Davidv ! nebo dcera má od dábla zle se trápí."

Ó peslavné vyznání! žena pohanka i Božství i lovéenství Kristovo vy^

znává: Božství proti ábelství, pravíc: „Pane!" lovéenství, aby se ráil

smilovati, že jsa Bohem, chtél bý-ti lovékem proto, aby milosrdné od

dábla vysvobodil; protož dí: „synu Davidv". Ukazuje, co jí škodí pravíc,

že „dcera má od dábla zle se trápí": bolest, že „dcera"; veliká, že zle ji

dábel „trápí", také hrozná, že ji „ábel" trápí. A on neodpovdl jí slova.

Jan Zlatoústý: Po píin kiku jejího se neotázal, volající neutšil, aniž

skrotil kiku. Tu teprve divnou vc znamenám: vidWis ženy pilnost,

vidWis mužnost, vidél-lis vytrvalost, vidHis víru ? Avšak Ježíš neodpo-'

vdl jí slova! Divná vc, ó divná u vcech rozliností ! prosí žena, modlí

se, kvílí, kikem naplnila nebe, lká nad pádem, pimnožuje prosby, vy-

práví bolest: a milovník lidí neodpovídá! slovo mlí, studnice zavena

jest, léka lék zadržel!" To Zlatá ústa. A pro ji neuslyšel hned? Pedn
proto, že prodlévání a vymlouvání Kristovo více ctností a bohatství jí

dalo; po druhé pro píklad, abys i ty, když se modlíš, jestliže hned ne-

vezmeš, v modlení nepestával.

„A pistoupivše ueníci jeho, prosili ho, kouce : Pus ji, nebo volá

za námi." Prosili snad za ni z milosrdenství ? anebo chtíce býti sproštni

jejího kiku? aneb stydíce se lidského k nim pro ni sbžení? nebo i na-

ped, jakož dí svatý- Marek, bhala, i na zad, jako ted dí evangelium,

a kiela. Hle, ueníci ekli: „Pus ji," totiž, ui jí milosrdenství nedrže

jí, „nebo kií za námi." A on odpovdv pravil: „Nejsem poslán od

otce vzvlášt, jen mezi židy, kteí zahynuli," totiž poblouzením, jako dí

Isaiáš v 53. k. : „všichni my jako ovce zbloudili sme." A tak nechtl dáti

píiny Židm, aby se nepohoršili, když by vidli, an s Kananejskou

velmi lehce se obírá, slyše ji. A ona pišedši blíže, již jsouc veselá, že

k ní promluvil, modlila se k nmu, padši k nohám jeho, dí sv. Marek,

a ekla: „Pane, pomoz mi!" Krátké slovo umdlelé ženy! ubohá, jež

bhem i kikem umdlela, bolest velikou majíc pro dceru ; a že ješt nevidí

slitování, omdlevši k nohám padla, a oddechnuvši málo, jen tolik ekla:

„Pane, pomoz mi!" již bžeti a volati nemohu, a od tvého milosrdenství

neodpadnu : „Pane, pomoz mi !"

Znamenej ti prosby : Prvá její : „Smiluj se nade mnou í" Druhá
ueníkv: „Pus ji!" Tetí ted její: „Pane, pomoz mi!" O milosrdný,

smiluj se ! — to ku prvé. O svobodný, nedrž, pus ji svobodnu od dábla

dom! — to k druhé. O Pane všemohoucí, pomoz od veliké ábelské
moci !

— to k tetí. Z toho dále máš, že milosrdenství snímá hích, puštn
vinu neb muku neb pomstu za hích, pomoc v pokušení pomáhá. A tak

„smiluj se, pus a pomoz"' ty ti prosby pohanku od híchu, od trápení

vysvobodily, a k veliké milosti a k chvále Kristové jí pomohly.
Dále dí evangelium, že on odpovdv vece: „Není dobré vzíti chlébi

synovský" nebo synm „a vrci psm" k jídlu; to jest: není dobré vzít

slova
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slova spasení, kteréž nejprve má dáno býti Židm, a dáti psm, to jest

pohanm, kteí jako psi vždy proti Bohu štkají, a s modlami svými se

obírají jako psi. O tvrdá odpovdi ! o mei ostrý slova ! ó ráno tžká od
Pána nebohé daná! Prvé ona k nmu pišla do domu, a on ped ní

odešel; ona za ním bží, a on ped ní utíká, ona za ním kií, a on
mlí; za ni ueníci prosí, a on odpovídá; a již zemdlelé, ana u noh leží,

pravíc: „Pane, pomoz mi!" jak ji tší? že mezi psy ji pokládá, ka^
„Není dobré vzíti chleba synm, a dáti psm!" Ó dobroto lékae, kde
jsi nyní? tak ukrutn ranné se dotýkáš; tak rány její šlapeš! psem ne"

bohou nazýváš, tak k zoufalství ji vedeš ! — Odpoví milý Kristus : Není
tak, jako díš! nebo já povzbuzuji ji, aby jsouc pohanna nepadla; dám
jí útchu, aby nezoufala. Já ji nauím, že dí: „Ovšem, Pane! však také

štátka jedí drobty, které padají se stolu pán jejich." — Hle, co dí?

„Ovšem, Pane!" totiž, tak jest, jako díš: já jsem pes, ti jsou synové,

kteréž ty míníš; neber od nich chleba, kterýž na n sluší, abys mn
dal, ale jako štnti drobt podej. Dej mé dcerce zdraví, a to jedno do"

brodiní se stane nad ní: nebo jsi již mnohá a veliká dobrodiní uinil
v

mezi Židy. Oni mají za drobty tvá dobrodiní : já, štátko tvé, chci dosti

na tom míti; ra se nade mnou smilovati!"

„A odpovdv Ježíš, vece jí : O ženo, veliká jest víra tvá, bud tob
jakož chceš." O, to slovo milost velikou Kristovu ukazuje, i divení o víe,

jako se jí divil u víe centuriona. O ženo! veliká vyznáním, pevným
stáním a srdeným žádáním jest víra tvá. Hle, již jí milost otevel, již

víru chválí, již daruje vytrvalost, ka: „Sta se tob, jakož chceš!" Tu
Zlatá ústa takto mluví: Ty jsi uzdravena, ty bud již lékaem, tob po"

rouím lékaství, aby je piložila vle tvá, uzdrav dcerku! O divná vci!

nižádného lovka vli neteme, aby tak velikou dal svobodu ; ale i kdyby

ji dal, nebyla by jist píina tak veliké víry.

„A uzdravena jest dcera její v tu hodinu." V tu hodinu, když Kristus

ekl: „Sta se tob, jakož chceš;" nebo dí sv. Marek: a když pišla

žena dom, nalezla dívku sedící na loži bez dábla, nebo z ní již byl vy^

stoupil. Mravné máme nauení, že máme piln se modliti k Pánu Bohu,

aby ráil nám od dábla pomoci; také máme nauení, že Pán Bh ne^

pijímá osoby, ale v každém lidu, když zachová spravedlnost, ten jest

jemu vzácen. Jakož dí sv. Petr v Skutcích apoštolských v lo. k. Protož

milostivý Spasitel, obcuje s pohany, inil mnohé divy, a utšen mluvil

k pohanm, jakož k této pohance a k centurionovi ; aniž máme, aby kdy

tak velmi vzjevnými slovy chválil víru ní, jako této pohanky a cen^

turiona. Dále máme nauení, že tato pohanka pro svou víru byla ob"

darována rozumem, že rozumla, že pohané jsou psi, proto že pilni jsou

model mrtvých, jako psi mrch; také rozumla, že chléb Kristus nazval

duchovní pokrm židm daný, totiž nauení a divy; a také rozumla,

že pohané, když se obrátí k jeho milosti, že budou

hodni jeho nasycení. Amen.

NEDLE



A biskup jemu dí: I opovažuješ ty, héáaý lajku! se mnou z písma
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Lukáš v II. kapitole :

ten as vymítal Ježíš ábelství, a to bylo nmé. Stalo se

pak, když vyšlo ábelství, mluvil ten nmý. I divili se zástu"

pové. 15. Ale nkteí z nich pravili : „Skrze Belzebuba,

kníže ábelské, vymítá ábly." A jiní pokoušejíce, znamení od nho

hledali s nebe. 17. Ale on znaje myšlení jejich, ekl jim : „Každé krá^

lovství samo v sob rozdlené pustne, i dm rozdvojený padá.

18. Jestlíže jest pak i satan proti sob rozdlen, kterakž stane krá^

lovstvi jeho ? Nebo pravíte, že já skrze Belzebuba vymítám ábly.

19. Jestliže já skrze Belzebuba vymítám ábly, synové vaši skrze

koho vymítají? Protož oni soudcové vaši budou. 20. Paklí prstem

Božím vymítám ábly, jisté pišlo k vám království Boží. 21. Kyž
silný odnec ostíhá sín své, v pokoji jsou všecky vci, kteréž má.

22. Pakli by silnjší než on pijda, pemohl jej, všecka odní jeho

odejme, v nž doufal, a loupeže jeho rozdlí. 23. Kdož není se mnou,

protimn jest ; a kdož neshromažuje se mnou, rozptyl uje. 24. Když

N2 nc^
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neistý duch vyjde od lovka, chodí po místech suchých, hledaje od"

poínutí. A nenalezna, dí : Vrátím se do domu svého, odkudž jsem

vyšel, 25. A pijda, nalezne vymetený a ozdobený. 26. Tehdy jde,

a píjme k sob jiných sedm duch horších, než jest sám, a vejdouce,

pebývají tam. I jsou poslední vcí lovka toho horší nežli první."

27. I stalo se, když on to mluvil, že pozdvihši hlasu jedna žena z zá"

'
stupu, ekla jemu : „Blahoslavený život, kterýž tebe nosil,

a prsy, kterýchž jsi požíval." 28. On pak ekl:

„Anobrž blahoslavení, kteíž slyší slovo

Boží a ostíhají jeho."

¥$¥

VÁTÉTOTO EVANGELIUM MNOHO ZAVÍRÁ
v sob smysl; protož nejprve podlé slov chci je k rozumu

vyložiti. Toto dábelství nebo dábel slul „nmý" proto, že

onmil lovka, jehož trápil; a jakož sv. Matouš v 12. k.

dí, byl i slepý i nmý. A Kristus zapudiv toho dábla, lo^

veka uzdravil, i zrak i sluch jemu vrátil. Aniž jest odpor

mezi Lukášem, že dí jen: „byl dábel nmý," a mezi Matoušem, že dí:

„byl nmý i slepý;" nebo ponvadž byl nmý i slepý, tehdy pravdu dí

Lukáš, že ten dábel byl nmý totiž, lovka inil nmého. Pak když Ježíš

vyvrhl toho dábla, a nmý promluvil, i prohlédl slepý, obec sprostných divila

se, a jaksi se již pidržela této pravdy, že Kristus jest Mesiáš, syn Davidv

;

ale jsouce svedeni ti druzí z obce, strachovali se. A zákonníci, nemohouce

zapíti toho dobrého skutku, jejž oit vidli, zavrhli pravíce, že zle iní,

akoli dobrou vc uinil; nebo pravili, že Kristus jakožto arodjník má

moc pro stovaryšení s dábly, moc Belzebuba, toho dábla, jenž jest kní-

žetem nad jinými dábly ; a tak že by jeho mocí dábly vymítal, takže on

pikázal jeho mocí, a dáblové, jakožto menší, poslouchajíce Belzebuba,

knížete svého, vycházeli z lidí ; a tak že by Kristus sloužil a modlil se

k Belzebubovi, aby on to svou mocí uinil. Ale druzí vidouce, že s nebe

ta moc se stala, že on dábla vyvrhl, žádali divu s nebe, aby jim toho do-

kázal, že to uinil Boží mocí; a pán Ježíš vida dokoán myšlení zlého

knžstva a zákonníkv, položil pt dkazv proti jich bludnému myšlení.

A pro tyto reptající znamenej, že za asu Kristova byli od dáblv

trápeni mnozí a poraženi. A vdouce dáblové, že Mesiáš Kristus ml se

z toho pokolení naroditi a pijíti, a bojíce se, aby Kristus nebyl ten, po-

pudili mistry, knze a zákonníky, aby zle Kristovy skutky vykládali,
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a tak aby lidé na nho nedbali, a jeho divy jakožto zlého arodjníka

zamítali. Protož ekli: „Belzebubem, knížetem dáblv, vymítá dábly!"

A kdyby tak bylo, jako oni praví, tehdy by moc dáblova sama se zka^

žila ;
protož aby toho Kristus dokázal, dává vzjevný píklad, ka : „Každé

království v sob rozdlené spustne, a dm na dúm padne." Nebo má''li

království státi dobe, musí to býti, aby strany lidí jedné vle byly, a tak

aby jedna druhé nekazila. Pakli jedna boí druhou, tehdy nebude státi

dobe to království; nebo ob se strany zkazí, aneb jedna bude zkažena,

a tak království na jedné stran spustne. A Kristus dí, že z koen bude

zkaženo a spustne : jakož povdomo jest o království dábluv, jichž krá^

lovství mocí Kristovou a posílením církve svaté jest zkaženo. A dúm na

dm padá, když moc vtší tiskne nižší z pyšné závisti: jakož jest o di"

blech, již vždy jsou sob protivní. A ponvadž Kristus v ten as uzdra^

voval tak mnoho od dáblv poražené ne mocí Belzebubovou, tehdy

museli toho v pravd dopustiti, že ponvadž tak se ruší dáblovo krá"

lovství, že již pišel ten Mesiáš, totiž Kristus, jenž má nad dábly moc,

aby je vyhánl ; a že nevyhání mocí Satanovou, nebo by sám své krá"

lovství rušil.

Druhý dkaz Kristv, jímž kára zákonníky, jest tento: „Vymítám^li

já Belzebubem dábly, synové vaši kým vymítají?" To jest: je4i tomu
tak, tehdy já jsem lovk híšný, arodjník nevrný; a synové vaši, již

jsou moji ueníci, a vašeho pokolení, vymítají dábly ve jménu mém.
Protož oni budou soudci vaši v soudný den, soudíce, že mou mocí, jež

jest nade všechny dábly, vymítali, a že ste vy mn se kiv rouhali.

Tetí dkaz Kristv jest tento: „Opt vymítám4i prstem Božím
dábly," to jest Duchem svatým, „tehdy pišlo mezi vás království Boží,"

to jest syn Boží, jenž jest hlava církve svaté a království Boží.

tvrtý dkaz : „Když silný odnec ostíhá síni své, v pokoji jsou

všecky vci, kteréž má." Jaho dábel, silný odnec, ml toho lovka n^
mého, a silnjší odnec, Kristus, pišed na dábla, odal jemu moc a odní
jeho i sí; protož moc Kristova jest nad moc satanovu i Belzebubovu.

A vz, že dábel jest silný; nebo dí Job v 41. k. : „Není moci v zemi,

která by mohla se jemu pirovnati." A má také odní, totiž chyt ros

pirozené, jimiž umí lid svésti; a sí jeho nebo dm jest lovk bídný,

v kterémž on pebývá. A silnjší nad nho jest Kristus, jenž odní jeho,

totiž chytrosti, jemu odal, když v trojím pokušení ho pemohl, jako

v 4. kap. sv. Matouše, a eeno jest prvou nedli v post. A loupež jeho

Kristus svým údm rozdává, když moc a ctnosti církve svaté vrací, kteréž

dábel odal.
Pátý dkaz Kristv: „Kdož není se mnou, proti mn jest; a kdož

nesbírá se mnou, rozptyluje." Tu dokazuje, že mocí dáblovou nevymítá
protože on a dábel jsou sob protivní, protože Kristus jest dobrý a dábel

zlý, a že Kristus v jednotu lásky lidi vede, ale on rozdluje skrze híchy.

N3 Kte^
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Kterakž tehdy dábel své moci by jemu propjil? nikoli, nebo by sám
se hubil. Hic, tmi dkazy ukázal Kristus, že ne Belzebubovou, ale svou
mocí dábly vymítá.

Dále dí Kristus : „Když neistý- duch," totiž dábel híchem zprznéný,

„vyjde od lovka." Tu lovkem míní Kristus lidské pokolení, k nmuž
dábel nejprve v Adamovi s Evou pistoupil, a od toho asu vždy byl

pilcn, aby uškodil. A vida, že svatých otcv nemže ve víe a ctnostech

pemoci, vyšel od toho pokolení mezi pohany, jichž srdce byla suchá,

nemajíce mokrosti, moudrosti, a milosti Boží; a hledaje v nich odpoi"

nutí, a nemoha naleznouti, neb se nemoha nikdež upokojiti, i ze své

uvyklé zlosti dí sám k sob; „Vrátím se do domu svého, z nhož jsem

vyšel!" to jest: vrátím se do pokolení židovského, z nhož, jak se do"

mnívám. Mesiáše narodí. A pišed za asu Židv, nalezl je, že jsou dm
prázdný od zachování zákona, a vyištný chvoštišti, to jest svrchu zevnit

ustanoveními jich okrášlený; nebo mli ustanovení mnohá, aby zevnit

bylo všecko isto, ale uvnit bylo vše neisto a prázdno od milosti Boží.

Protož dí sv. Matouš v 12. k. : „Nalezne dm prázdný, a jde i pijme
ze své chytrosti sedm duchv horších sebe," totiž sedm hlavních híchv,
jež jsou tyto: pýcha, lakomství, smilství, závist, hnv a lenost. A ti du^

chove, totiž ti zlého ducha híchové, jsou horší, nežli který dábel; nebo
dábel, jakožto duch, ten jest Boží dobré stvoení, pebývají v nm hoj^

nji, vytrvalcji a obyejnji nežli v jiném pokolení; nebo pohané v tu

dobu mén vzali darv, nežli židé, protož mén byli híšní. A protož na

znamení toho více dáblv pro vtší zlobu bylo v tu dobu s židy, než

s pohany. Mnoho bylo židv a židovek, v nichž byli dáblové ; a knží, již

byli díve v tom pokolení svtjší nad jiné, již za Krista byli mezi lidem

nejhorší. Protož v tom pokolení toho lovka nejposlednjší as jest horší,

než první asové ; nebo syna Božího ábelníkem nazvali a ukrutnou smrtí

zamordovali, a tu se dokonal vrch jejich zlosti.

A tak Kristus tou eí mínil, že duch zlý byl od tch zákonníkv
pokolení (t. od svatých otc) díve odešel k pohanm, ale že ted k nim
se navrátil; a tak že oni jsou ten lovk, zevnit ped lidem dm usta^

novením jejich umeten, ale uvnit všeho dobrého prázden; a že oni horší,

než kdy ped nimi, byli. A též podobn mže býti rozumno i o ke^
stanech: že dábel od prvních kesan odešel, nemaje takové moci nad

nimi, nebo byli dobí, ale nyní ke konci svta navrátil se zase, že již

kesané jsou velmi zlí; protože ím více darv vzali, a nechtí jich práv
užívati, tím více svou zlobu ukazují. Protož dí sv. Petr : „Lépe jim bylo

cesty pravdy nepoznati." A že knží Kristova zákona více darv vzali,

nežli knží starého zákona, protož pro nevdnost jsou horší. A tak jakož

v starém zákon byli první knží svatí velicí, a vždy se ujímalo v pO"

tomcích dobroty, až poslední byli nejhorší, že Krista zamordovali ; taktéž

v novém zákon první knží apoštolé byli dobí, a potom jiní mén
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dobí, a pak ke konci svta ted knží jsou nejhorší. A jakož oni hnali

Krista až do smrti, tak tito poženou jeho zákon a jeho vrné až d<>

smrti, a jsou téhož zákona s jinými, jakož i oni byli téhož zákona s Pánem
Kristem.

„A stalo se, když ty vci mluvili, povzdvihši hlasu," aby lépe byla

slyšána v chvále Kristov proti rouhavým knžím a zákonníkm, „jedna

žena," Bh ji zná, „ze zástupu" hlasu povzdvihla, aby jen mnohých knží
blud potupila, „ekla jemu: Blahoslavený život, jenž té nosil, a prsy,

které jsi ssál!" Tou eí i Krista i jeho matku zvelebila, a zákonníky

rouhavé potupila. Smle uinila, sama jim v hrdlo jich lež vrazila, kteí

ekli: „Belzebubem, knížetem áblv, dábly vymítá!" O ženo! kde si

tu smlost vzala, že mezi tak mnohými nepátely Kristovými tak íci se

nebála, a prelátv svých si se nestydla? i kde si tu moudrost ohma^

tála, že si matky i syna velíce pochválila, a kacíe si potom s tmi ži--

dovskými rouhai potupila? Jist veliké víry, moudrosti i smlosti ten

tob propjil, jenž tvé ei potvrdil, ka: „Ovšem", totiž, tak jest, jako

díš; ale netoliko tak jest, že jsem já blahoslavený, a bicho, jež mne no--

silo, a prsy, kteréž sem ssál : „ale blahoslavení ti, kteíž slyší slovo Boží"

ušima tlestnýma neb vnitníma „a zachovávají", plníce je skutkem, A tak

zase zloeení, kteí slyšíce mne, a vidouce mé skutky, jak já dábly vy"

mítám, nepijímají, ale mým eem nevíce, i mn se rouhají.

Pak již podlé evangelia znamenám, že Pán Ježíš dábla z lovka vy^

vrhl, sluch a zrak jemu navrátil, a tak nad jedním lovkem ti divné vci
uinil, a tvrtý, že myšlení zlá v zákonnících seznal : tím ukázal, že jest

pravý Bh, jemuž se knží rouhali. Týž div i dnešní den duchovn
Kristus iní, když z lovka dábla vymítá, jenž ho onmil, aby híchv
se nevzpovídal a Boha nechválil, a oslepil, aby k nebeským vcem pilné

nepatil; a tehdy z nho vymítá, když jemu svou milost daje, uiní, aby
mluvil pravdu a Boha chválil a prohlédl a poznal Spasitele svého. A má
taký lovk se domnívati, že když Kristus vyvrhl z nho dábla, jenž

v nm smrtelným híchem pebývá, že opustí^li potom zase dábla, že

bude jemu mnohem he nežli prvé; nebo dí Kristus, že „pojme sebou
duch neistý sedm jiných duchv, horších sebe, a bude pebývati v nm,
a bude k posledu he jemu nežli díve." He, že mnohem tžší hích
bude než díve, pro nevdk dobrodiní Božího. Protož Spasitel milostivý,

uzdraviv jednoho, ek jemu (Jan v 5. k.): „Hle, uzdraven jsi, již více ne^

heš, a se he nepihodí ! Nebo tomu, kdož se v híchy navrací, tyto

se vci piházejí: První, nevdnost milosti Boží. Druhé, v duchovním
život zemdlení. Tetí, slibu pestoupení. tvrté, od Boha vzdálení ; nebo
takový lovk navrát se v hích. Boha od sebe odežene, že v nm ne-

pebývá milostí, a dává místo zlému duchu se sedmi duchy horšími, že

pebývají v jeho duši. Páté, posmívání Božího milosrdenství. Šesté, syna
Božího druhé kižování; nebo dí sv. Pavel k Židm v 6. kapitole, že ti,

kteí
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kteí v híchy se, rozumj smirtelné, navracejí, že podruhé syna Božího

kižují a v posmchu mají.

Protož velmi jest potebí každému kesanu, aby piln se pádu v hích

caroval; jakož inili svatí, ktc?í z pohanstva a Židovstva v pokání pišli,

ie potom v hích se nevraceli. A blaze tomu, kterýž tak pokání drží,

íakož je Kristus vydal, aby jsa uzdraven na duši, zase se nenavrátil;

a bda tm, kteí jsou podobni psm a sviním, jakož dí sv. eho, že

vyvrhnouce ven, zase berou, a umyjíce se, opt v blát se válejí! Nebo'-

zátka druzí myslí, že je to s Bohem jako s krmákou, u níž propije na

dluh zaplatí, a potom na jiný dluh pije opilec: též že by, eknouce knzi
a modlíce se nkolik otenáév, že by již toho byli prázdni, a opt též

aby zase zhešili. Ale mají vdti, že Pán Bh híchu neodpustí, le

úmysl plný lovk bude míti, aby více nehešil, takže by radji v na^^

dji zemel, nežli by smrteln zhešil ; a když bude míti tak velikou ža^

lost, že zhešil, že více toho bude litovati, než kdyby všecko bohatství,

í pátely, i což má ztrát, tch vcí želel. Ty dva kusy napraví lovka,
má4i pravou hích lítost, jež sluje skroušenost. Jehož ra

nám dopomoci konen milostivý Ježíš pro nás

smrtí ukrutnou umuený!

NEDLE
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NEDLE TVRTÁ V POSTÉ-

Svatý Jan v 6. kapitole.

^otom odšel Ježíš za moe Galilejské neb Tiberiadské.

2. A šel za ním zástup veliký ; nebo vidli divy jeho,

kteréž inil nad nemocnými. 3. I vsel na horu Ježíš, a tam
v

sedel s uedlníky svými. 4. Byla pak blízko veliká noc, svátek Zi"

dovský. 5. Tehdy pozdvih oí Ježíš, a vidév, že zástup veliký jde

k nmu, dí Filipovi : „Kde nakoupíme chleb, aby pojedli tito ?"

6. (Ale to ekl, pokoušeje ho ; nebo on vdl, co by ml uiniti.)

7. Odpovdl jemu Filip : „Za dvé sté penz chleb nepostaí jím,

aby jeden každý z nich nco maliko vzal. " 8. Dí jemu jeden z uedl"

ník jeho, Ondej, bratr Simona Petra : 9. „Jesti mládeneek jeden

2de, kterýž má pt chleb jených a dv rybiky. Ale co jest to

mezi tak mnohé?" 10. I ekl Ježíš : „Rozkažte lidu, a se usadí."

A bylo trávy mnoho na tom míst. I posadilo se muž v potu

okolo pti tisíc. II. Tedy Ježíš vzal ty chleby, a díky uiniv,

rozdával uedlníkm, uedlníci pak sedícím ; též podobn z tch

O ry^
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rybiek, jakž mnoho chtli. I2. A když bylí nasycení, ekl uedíní>^

km svým: „Zbete ty drobty, kteíž zstali, a nezhynou.^* i3. I se^

brali a naplnili dvanácte koš drobt z tch pti chleb jených,

kteíž pozstali po tch, kteíž jedli. 14. Ti pak lidé, uzevše ten

div, kterýž uinil Ježíš, pravili : „Tento jest jist prorok,

kterýž ml pijíti na svt."

VÁTÉHO EVANGELIA SMYSLJEST DOSTI
vzjcvný, akoli mnoho Spasitel mže dáti svým vrným
dovtípiti se u nho, jimiž by mohli duši své útchu na^

lézti. A že toto svaté evangelium jest o nasycení Kristovu,^

protož akoli se jako dnes nestalo, ale že znamená nasy-

cení duchovní, jímž sytí Kristus své vrné: protož dnes

pro utšení pravých a nábožných kajících Božím zpsobem
jest položeno. Nebo od poátku postu vždy jsou epištoly a evangelia,

jež napomínají ku pokání, A že již kající mají njaké v duchu utšení

míti, protož mše vesele se slovem i notou neb zpvem poíná; nebo dí

knz: Raduj se, Jeruzaléme! to jest, ty duše, jež ekáš radosti nebeského

Jeruzaléma; nebo Raduj se, Jeruzaléme, to jest, ty sbore kesanský, jenž

již híchv pozbyv, máš chlebem od Krista, totiž, jeho svatým tlem
krmen a nasycen býti. O kterémžto nasycení v podobenství dí se na mši

:

Raduj se, Jeruzaléme! a sejdte se všickni, kteí milujete ji, totiž církev

svatou; radujte se s veselím, kteí jste zarmouceni byli, abyste veseli

byli a nasyceni od prsou utšení jejího! Tolik se míní, aby se radovala

církev, jež jest sbor vrných syn Božích, a jež znamená se Jeruzalémem.

Druhé, aby se všichni sešli a snoubili v lásce, kteíž milují církev svatou,

aby ti také byli veseli v duchu, byvše zarmouceni pro své híchy, nebo
budou nasyceni od prsou neb od cecík církve svaté; jeden cecík jest

milost Boží zde, jíž skrze církev svatou krmí své syny mladší; druhý

cecík jest radost v nebesích, jíž krmí syny starší, a bude potom krmiti

všechny spolu.

Protož vrní kající synové Boží mají dnes veseli býti v duchu a se-'

jíti se v hromadu láskou, náboženstvím a tla Božího pijímáním. Nebo
tak se vesele zpívi na mši : Sejdte se všichni, kteí milujete ji, totiž

církev svatou, a radujte se s veselím, kteíž ste v zármutku byli, abyste

nyní byli veseli a nasyceni, nyní v milosti a potom v radosti. Kteréhož

nasycení abychme byli hodní, Kristovo nasycení milostiv znamenejme.

Hle, dí svaté evangelium: „Odešel Ježíš pes moe Galilejské," té kra-

jiný
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jiný Galileje, „jež jest Tiberiadské," to jest toho msta Tiberias, kteréžto

jest na tom moi od Heroda ustanoveno ke cti císae, jenž slul Tiberius.

Pes to moe odešel Ježíš, slyše, že Jan Ktitel sat, aby nebyl píinou
k popuzení zlosti Heroda. Proto odešel Ježíš ; také aby dal píklad svým
potomkm k prospšnému ustoupení.

„A šlo za ním množství veliké," a tak až dotud: „a byl blízký be^

ranka den slavný." V evangeliu latinském stojí paska, a to slovo není

ani latinské, ani ecké, ani židovské, než vzato jest jaksi z ei židovské.

A tolik se dí paska esky: „pestoupení", protože židm Pán Bh
pikázal, vyved je z Egyptské zem z pohanského násilí pes moe, aby

beránka jedli a slavný hod mli; a o tom hodu beránka jest ted zmínka.

A nezdá se mi, že by paska v tomto evangeliu esky dobe bylo vylo'-

ženo: „velikononí hod"; nebot velikononí hod v ten as ješt nebyl.

A kdybychme také znamenali, že veliká noc sluje noc, v níž velikou vc
uinil veliký Kristus, z mrtvých vstav, tehdy bychme rozumli, že paska

na tom míst nesluje veliká noc, ale hod beránka, jakož sem ekl, o nmž
dí evangelium: „A byl velmi blízký beránka den slavný."

„A když povzdvíhl oi Ježíš a uzel, že množství veliké jde k nmu."
Množství veliké šlo, jako díve jest eeno, pro tveru vc: pro uzdravení

nemocí, pro nasycení, pro divy, pro slova jeho slyšení; a pátá píina
velmi lichá : pro utrhání a v ei napadení. A bez pochybení každý skutek

Kristv v tom svatém evangeliu má sám býti velmi významný k na^

uení : nebo jeho odchod nahoru znamená od svta odstoupení a v zi"

vot povýšení; a jeho na hoe uení znamená jeho evangelia povýšení;

a jeho tolik lidu nakrmení divné znamená nakrmení duchovní, o nmž
píše sv. Jan ped tímto evangeliem; a jeho pijetí k sob znamená jeho

veliké milosrdenství, a nasycení jeho moc velikou; a jeho otázání jest

k nauení jeho milostivému, a také nám jest píkladem, abychom se tá^

žali jiných, když co velikého máme uiniti. A k tomu mluví svatý Augu^-

stin na toto evangelium, ka : Hle, když se pibližoval hod beránka židv,
Pán množství to, které po nm šlo, slovem i skutkem k spasení vzdvihl

;

nebo, jakož jiný evrngeHsta píše, mluvil jim o království Božím, a kteíž
byli potební uzdravení, ty uzdravoval, a uení a uzdravení dokonav,
z mála pokrmu velmi hojn je nakrmil. Protož my, bratí nejmilejší!

týmž píkladem, že se pibližuje velikononí hod našeho vykoupení, s po^
mocí jiných bratí Pána plným srdcem následujme ; kterou cestou skutkv
šel, velmi piln znamenejme, abychme jeho stopami jíti byli hodni." To
sv. Augustin, ue nás, abychme k hodm se pipravili, následujíce milého
Spasitele, aby nás svým tlem ráil nakrmiti, slovem nauiti, a konené
pojmouti k své milosti. On moe toho bídného svta již pešel, a sedí
nahoe s ueníky, v nebeském království. Táhnme za ním, jako táhli

zástupové, kteížto, jakož dí sv. Remigius, znamenají sbor svatý kesanský,
jenž následuje svého pána: ne nohama tlestnýma, ale iny svatými,

O2 jakož
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jakož on sám dí : „Kdož mí slouží, pojd za mnou, a kdež jsem já, tu bude

i sluha mj."
A abychom nezhynulí na cest, že daleko jest jíti, potebí jest pecnv

a rybiek pojísti. Kteréž znamenati mohou pecny a rybiky, jimiž Kristus

zástupy nakrmil? Prvý pecen jest báze vného zatracení; toho máme
asto požívati. Vrn já ho asto požívám ; viz každý o sob. Nebo sám
Spasitel asto kladl v evangeliu: temnosti zevnitní, plá a skípení

zubv, rukou i noh svázání, ohe vný a peklo, ka: „Umel bohatec

a pohben jest v pekle." Druhý pecen jest pam smrti; nebo ta se velmi

hodí k výstraze ped híchem, jakož dí Písmo : „Pomni na nejposlednjší

vci a nebudeš nikdy hešiti; pomni, že lidé bohatství, ervi tlo a duši

erti by vzali, nebudeš4i dobrý; pomni, kterak tžko bude umíti; pro^

tože lovk neví, kam má jíti." Tetí pecen, zstavení híchu; velí Pán Bh
ten jísti, ka : „Opus zlý cestu svou zlou." tvrtý pecen, bolest veliká za

híchy ; nebo dí Písmo u Jeremiáše v 6. k. : „Dcerko lidu mého ! opásej se žmí

a posyp se prachem lkáni jedinkého syna; ui sob plá hoký." Dcera ta

lidu Božího jest duše, která vzhešila ; ta se má opásati žíní, vezmouc njaké
utrpení, na sebe tlestné a má se posypati prachem, to jest pokorn pamatO'-

váti, že jest prach a v prach se obrátí; má sob uiniti lkáni jediného syna

Krista, jenž pro nás umel, a ona pak toho syna pro hích ztratila. Jist

má býti vtší žal pro ztrátu toho syna Božího, než kdyby ztratila svého

syna jediného, majíc velmi milého.

'^ A má uiniti sob plá hoký. Co velmi hoké jest, to až k srdci

prorazí, když ho lovk okusí: taký má býti plá za híchy, ne falešné

slinní, jež iní ženy, chtíce k Božímu tlu, avšak potom nenechají smilství

a jiných híchv. Protož pátý pecen jest nechtíti hešiti. Ten pecen dal

biskup Ježíš za pokání cizoložnici, kterou popadše v cizoložství, ped nho
pivedli, aby ji odsoudil, a on jí potom ekl, když ti knzi utekli, kteí

na ni žalovali, nejsouce pro své híchy hodni souditi, ka: „Nižádný

tebe, ženo, neodsoudil?" totiž na smrt. A ona: „Pane! nižádný." A on

jí: „Aniž t odsoudím; jdiž a neheš více." To pokání, bez nhož ne^

mže hích odpuštn býti; to jest pecen, jehož zoufalí nejedí, ani ti,

kteí se v híchy navracejí. Pecny tyto jsou jené : chléb jený bodá, nc^

chutný jest jísti, nedobe se dá rozžvýkati; protož rozkošní neradi ho jedí.

Rozkošný lovk, maje jiný chléb, dlouho by nesndl pt jených pecnv,

též tyto pecny rozkošným v híchu jsou nechutné, trpké, bodlavé, ne"

chutné, a nechtí v hrdlo jíti, nebo jich nechtí rozžvýkati. O kterak

bodá pam vného zatracení! avšak tžce vejde v žádost lovka zstavení

híchu. Ale jist velmi krmí ty pecny lovka kajícího
;
protož tomu na

znamení dí toto evangelium, že ti, kteí jedli z tch pti pecnv, na^

plnni jsou

Dv ryby, k tm chlebm jeným jež písluší, jsou nábožná mod^

litba a pst svatý; nebo tmi rybami, onmi pti pecny sytí Pán Ježíš

veškeren
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veškeren zástup kajících, kteí se znamenají skrze pt tisíc mužv. Ale

u koho ty pecny a ryby vezmeme? Vru OndfCj, bratr Simona Petra,

nám ukazuje, ka : Jest dít jedno tu, jež má pt pecnv jených a dv
ryby. Kteréž jest to dít, ukazuje nám sv. Matouš v 12. k., že k nmu
dí Bh Otec: Hle, dít mé vyvolené, jež jsem vyvohl, milý mj! Již

víme, že dít to jest syn Boží Ježíš, jenž nese tch pt pecnv, jimiž nez-

mže nižádný nasycen býti, jen jes-Ii on je vydá, a když podle jeho pi"

kázaní kající sednou na zemi, to jest pokoí se, že jsou nehodní pro své

híchy, a sednou na sen, pamatujíce na svou kehkost, že jako dnes

jsou a zítra jako seno uvadnou. Pak dvanáct kosíkv, naplnných zbytkv
aneb drobtv od tch pecnv a ryb, jest dvanáct apoštolv, již lépe sebrali,

nežli jiní, úlomky, vedouce život nad jiné lidi, a požívajíce tch pecnv
i ryb v tch píinách, kterých jiní kající nedosáhli. To kratice ku
pokání.

Ale ješt mže býti otázka: kterak jest to, že pro báze ped ne^

pátely nepišel Ježíš k hodu beránka do Jeruzaléma, ponvadž Jan Ktitel

bez strachu káral Heroda krále do smrti? Tu mže dána býti trojí pí"
ina: prvá, aby vda vli Boží, že má podlé jeho uložení (na smrt) jíti

k prospchu lidského spasení, svou vli srovnal s Boží vlí, po druhé,

aby moc svou ukázal, ucházeje smrti proti vli nepátel, aby vdli jeho

moc, že na jeho vli bylo, kdy a kterak chtl zemíti ; po tetí, aby dal

píklad svým potomkm, kdy mají opatrn odejíti ped svými nepátely.

Aniž mj pochybnost, jakoby Kristus nebyl smlejší, mžAi svatý Jan

Ktitel, i ve všech ctnostech dstojnjší, akoli Kristus v obci bydlil, maso
jedl a pil víno, a Jan nic: avšak Kristus pedstihl Jana, že se postil ty"

iet dní a tyicet nocí na poušti, a Jan nic. A též i o jiných ctnostech,

jimiž Jana pedstihl, i smlosti ádné, že káral knze, když se kamení
chápali, a to astokrát; a když jiní utekli, on sám zstav, ješt sám se

jim vzjevil a káral je, že to iní mocí temnosti, ka: „Ta jest moc tem"

nosti," totiž od dábla ve vašem srdci položená, aby zlou žádostí mne na

smrt dali.

Ale ješt jest otázka, kterak Kristus jest omluven, že podlé zákona

pro báze nebyl na hodu beránka? Tu jest odpov, že ti, kteí mli
úhlavní nepátelství, byli omluveni ped Bohem, že se nedostavili. A týmž
zpsobem, doufám v Boha, jsem omluven, že jsem nestál v ím, pO"

hnán jsa, ped papežem: po prvé proto, že jsem své poruníky po ti léta

postavil, a tm nikdy nebylo dáno sluchu ; a ti byli jímáni i vznni,
protože pravdy žádali. Po druhé, že dále jest z Prahy do íma, než od
zámoí Tiberiadského do Jeruzaléma, do nhož z Jeruzaléma byl odešel

Kristus. Po tetí, že není v zákon Božím pikázáno, aby tak daleko do
íma lidi darmo pohánli. Po tvrté, že málo jest u dvora papežova Boží

pravdy, již by vedli podlé zákona Božího. Po páté, že bych omeškal lid

v slovu Božím, a sám na cest co bych dobrého mohl initi? a kdybych

K ke
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ke dvoru pišel, které bych svatosti u nho nabyl? jen svárv, a chtHi
bych, svatokupiti. Po šesté, že bych mnoho almužny darmo utratil, na^

bera od lidí. Po sedmé, že pe, kterouž já vedu, jest proti papežovým
obyejm a proti jeho moci, ne od Boha propjené, ale od dábla vymy^
šlené ; nebo papež Alexandr Pátý vydal bulu za peníze, v níž zapovídal

aby nikdež v kaplích nebylo kázáno slovo Boží lidu, akoliv byly k tomu
ustanoveny a od papežv stvrzeny. A také stálo v té bule, aby nikde

jinde nebylo kázáno, jen u far a v klášteích. A té buly dobyl dobré

pamti knz Zbynk, arcibiskup Pražský, s jinými preláty. A mnich Jaro^

slav, planý biskup, ten v poselství jezdil o tu bulu, v níž také stálo, že
v

v království eském v Praze, a v markrabství Morav^ském mnohých srdce

byla kacístvím tak zprznna, že poteba jest pihlédání a káráni. A tak

ta bula ukazuje, že proti zákonu Božímu i papež i knz Zbynk uinili:

papež vydávaje a Zbynk dobývaje, aby slovo Boží nebylo kázáno svo^

bodn, proti evangeliu i proti skutkm Spasitele Jezu Krista, jenž pi^

kázal ueníkm, aby šli po všem svt, kážíce evangelium každému stvo^

ení. A oni kázali všudy, tak dísv. Marek v i6. k., všudy, totiž kdežkolivk

byl lid zpsobilý, aby slyšel. A Spasitel náš v dnešním evangeliu kázal

na poušti; a jindy na moi stoje na lodi, a v ulicích, a po mstekách
bez kostelv, a po vsích; a ekl ueníkm svým, aby kázali i po ste^

chách, a sluhy své, aby volali k veei vné, poslal i mezi ploty i v roz^

cestí: kterakž tshdy ta bula s písmem a skutky Kristovými se srov^

nává ? Nikoli : protož od té odvolal sem se prvn ku papeži a že též

i tohoto papeže se dotýká, protož pravda místa nemá. A tak druhá ást

buly mže býti správná v tom, že mnohých srdce kacístvím jsou zprz^

nna v Praze, na tch, již buly proti písmu a proti spasení lidskému

dobývali a k ní pivolili.

I co dobrého žádali tím, aby slovo Boží v kaplích nebylo kázáno,

ani kde jinde, jen u far a v klášteích? Jist v tom jest závist, lakom^

ství, zloba protivná slovu Božímu, a úmysl, aby kaple Betlém byla slova

Božího zbavena. Jiní arcibiskupové stavli kaple, aby v nich kázali,

a knz Jan, arcibiskup Pražský, ten svou rukou založil tu kapli Betlém

a stvrdil: a pak nebožtík Sbynk, jsa naveden od kanovníkv a od faráv
Pražských i od mnichv, kteí se o Betlém smíili s farái, chtl tu

kapli v slov Božím zkaziti, a tak mn kázaní úpln odníti! nebo tak

uložili, kdybych podlé pikázaní papežova v kapli nekázal, jinde místa

není krom far a klášterv, jakož velí papež; tu oni farái i mniši tak

se sjednotili, aby mne nepipustili. Protož poznav to také, proti piká^

zaní nesprávnému a proti jich chytré zlob vzav milosrdného Spasitele ku

pomoci, postavil sem se. A konen nestál sem u dvora papežova proto,

abych darmo života neztratil; nebo všude nepátel jest plno, i echv
i Nmcv, již mé smrti hledají : nepítel papež soudce, nepátelé i kardi^

nálové, jakož sem shledal v jejich^ listech, ani mne píší kacíem, nikdy

ne^
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neslyševše, ani vídavše; nebo papeže i kardinálv dotýká se, když se

káže proti pýše, proti lakomství a zvlášt proti svatokupectví; protož

stala by se mi pravda, jako Ježíšovi. A zvlášt, že sem shledal svdky
kivé a jejich svdectví, jež na mne svdili v Praze, svdectví do íma
poslali ; mezi kterýmiž svdky jeden svdí, že káži, že když knz mši

slouží, že tu není tlo Boží. Druhý svdí, že když knz jsa v híchu
smrtelném, mši slouží, že požehná chleba, ale nebude télo Boží. Tetí
svdí, že sem kázal, že baba jest dstojnjší ve všem než papež ; a ji-*

ných kus mnoho kiv mi pisuzují. A na listech, jež na mne vydal

kardinál, soudce nejprvnjší, již mne pokládá za svdce lidu, nálezcem

bludv; a v žalob od knze Sbyka, Michal, fará z Nového msta od

svatého Vojtcha, pokládá, že všichni vrní kesané mají mne za kacíe,

kteíž jsou v eském království, a že každý den v Betlém bludy a ka^

cíství káži, a že jsem kníže kacíský a hlava kacív. Ale to mi, doufám

v milého Krista, neškodí, aniž mne to rmoutí ; nebo vím, že jeho svaté

milosti knží totéž uinili, a na konec ohavnou smrtí a ukrutnou umo^
ili ;

jehož svaté milosti poruil jsem svou pi, aby ji dokonal, jakž ráí,

budto i mým od lidí zavržením i smrtí, ale od své pravdy aby mi nedal

odpadnouti.

Ale ješt íkají: Kéž podstoupí smrt a jde do íma, jako Kristus šel

do Jeruzaléma. Odpovím : Kdybych vdl, že jest Boží vle, abych v ím
zemel, tehdy bych šel ; a kdybych vdl, že bych njaký prospch uinil,

jako Kristus lidu potom budoucímu i ped sebou svatým uinil: akoli

neprospl k spasení biskupm, mistrm, knžím a zákonníkm, již ho

ze závisti, a proto, že jejich híchy káral a lidu oznamoval, jako svdce

a kacíe ukrutnou a ohavnou smrtí zamordovali. Nech pošlou za mnou
biskupové a knží od nejvyššího biskupa, jako poslali za Ježíšem. Po^

ali Nmci, když v odní s luky, se sudlicemi a s mei pibhli na

Betlém, když já kázal, jejichž hejtman byl Bernard Chotek: ale Pán Bh
zmátl jim cestu, tak že nevdli, co mají initi, jako to je mnohým lidem

známo
;
pišli nevhod.

Také na Pána Ježíše biskupové poslali, když kázal; ale že hodina

ješt nepišla, protož sluhové biskupv radji ho poslouchali, než zajali:

též ješt nepišla mé smrti hodina, i nechali mne až do Boží vle. Potom
Nmci, radu vzavše, chtli Betlém sboiti, sjednotivše se na radnici, neb

po nmeku na rathauze; a za n mluvil ech Holubá k echm,
chtíti k tomu pivoliti, jako Nmci pivolili, aby Betlém byl shoen?
Tu vrní echové, poznavše, že to jest proti Bohu a proti Jeho slovu,

proti spasení lidskému, a že to jest echm k hanb, a že té moc
nemají, aby v takovém mst chrám Boží užitený sboili, nechtli

pivoliti.

Pati na opovážlivost nmeckou: neopovážili by se sousedu sboiti

pece aneb chlévku bez královy vle, a pak opovážili se pokusiti o chrám

Boží!
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Boží ! Ale nedal jim v tom Pán Bh moci, aby leheji se pokáli, a potom
se tak lehce boení chrámu jeho nechápali.

Toto jsem psal potomkm na výstrahu : dobrým, aby o pravdu

smle stáli, a slepým v pravd, aby se [téhož varO"

vali, a tm, kteíž nevdí o mé pi a

utrhají, aby, poznajíce pravdu,

utrháním nehešili.

NEDLE
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NEDLE PÁTÁ V POSTÉ.

Svatý Jan v 8. kapitole.

ten as ekl Ježíš zástupm židovským 'a knížatm kncž*'

ským : „Kdo z vás uviní mne z híchu ? A pravím^Ií

pravdu, pro mi nevíte? 47, Kdo z Boha jest, slova

Boží slyší ; protož vy neslyšíte, že z Boha nejste." 48. Tedy odpo^

vdli Zidé a ekli jemu: „Zdaliž my dobe nepravíme, že jsi ty

Samaritán, a ábelství máš ?" 49. Odpovdl Ježíš : „Já ábelství

nemám, ale ctím Otce svého ; než vy jste mne neuctili. 50. Já pak

nehledám chvály své ; jesti, kdo hledá a soudí. 5 1 . Amen, amen pra*-

vim vám: Bude^lí kdo zachovávati slovo mé, smrtí neuzí na vky."

52.Tedy ekli muZídé: „Nyní jsme poznali, že ábelství máš. Abraham
umel 1 proroci, a ty pravíš : Budc^li kdo zachovávatie mou, smrtí

neokusí na vky. 53. Zda^lí jsi ty vtší otce našeho Abrahama, kterýž

umel." I proroci zcmch. Kým ty se iníš?" 54. Odpovl Ježíš:

„Chválim^li já se sám, chvála má nic není. Jesti Otec mj, kterýž

mne chváli,o nmž vy pravíte, že Bh váš jest. 55. Ale nepoznairjšt^

ho, Já pak )C) znám. A kdybych ekl, že ho neznám, byl bych poobný

P vám,
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vám> lhá. Ale znám jej> ae
j
eho zachovávám. 56. Abraham, otec

váš, veselil se, aby vidl den mj, i vidl a radoval se." 57. Tedy
ekli jemu Židé: „Padesáti let ješt nemáš, a Abrahama jsi vidl?**

57. ekl jim Ježíš ; „Amen, amen pravím vám: Prvé nežli Abraham
byl, já jsem.** 59. I zchápali kamení, aby házeli na nj.

Ježíš pak skryl se, a prošed skrze n, vyšel

z chrámu, a tak odešel.

PASITEL NÁŠ MILOSTIVÝ BLÍZKO PED
svou smrtí tuto e mluvil i k poddaným židm, i k jejich

prelátm, biskupm, mistrm a zákonníkm, kteí obec

takm všechnu již svedli, aby Krista nevyznávali, aniž

poslouchali. Ale zvlášt tuto e mluvil proti biskupm,
knžím a zákonníkm; nebo všechen jed híchu proti

Kristovi od nich pošel. V tom máme nauení, abychom proti prelátm,
kteí vzjevn heší a pohoršují lidi, kázali, ale z lásky a pravdu a ádem,
pro jejich polepšení a pro lidskou výstrahu, aby za nimi, domnívajíce

se hešiti ped Bohem nehešili, jakož slepý bloud domnívá se, že ne^

bloudí. A má od jejich zloby vrný kazatel poíti, nebo tak milý Kristus

uinil, jakož asto psáno jest v evangeliu; tak uinil Bh, spíše pro híchy
mst se nad knžími, nežli nad obecným lidem. Protož Bh dí skrze

Ezechiele v 9. k.: „Od chrámu mého ponte!" A sv. Petr dí: „as jest,

aby poal se soud od domu Božího." Knží slují chrám Boží a dm
Boží, že mají spravovati chrám Boží a dm Boží; nebo oni se sami nazývají

církvi svatou, a sloupy církve svaté. A ponvadž oni jsou první, aby správo--

váli, tehdy když bloudí, jsou první, aby byli káráni
;
jako jede^li vozka na koni

a zle vz spravuje, takže se chýlí k pevrácení, musí býti pokik na vozku, ale

ne na vz, le mohWi by kdo, chop se vozu, zdržeti jej, aby se nepevrátil:

taktéž má býti pokik na zlého preláta neb správce, a mže^i lovk chopiti

kterého lovka, jehož chýlí prelát k pevráceni, dobré jest, aby nedal se jemu

pevrátiti. Taktéž uinil Kristus ; káral zlé biskupy, mistry, knze, zákon^

niky; a obec sprostnou vystíhal a asto napomínal, aby nedala sebe

svésti a pevrátiti na zlou cestu. A že již ob strany se pevrátily, nebo
knží odvedli církev od Krista, takže jemu obojí nevili, protož obma
stranám dokazuje, že jemu mají viti. Protož dí evangelium : „ekl Ježíš

zástupm židovským a knížatm knžským."
A nejprve ukazuje Kristus, že jeho e jest istá pravda, dovozuje

nejprve, že on jest cist od híchu; nebo nemže býti, aby sud velmi

istý
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istý, v nmž nižádné není poskvrny, vydal ze sebe nedobré pití ; protož

dí Kristus: „Nemže strom dobrý ovoce zlého nésti." Milý- Kristus Ježíš,

jsa jist svou istotou, vydává se káráni svých nepátel, ka: „Kdo z vás

kárati mne bude z híchu?" Tu dí sv. eho: „Uvažujte, bratí nejmi^

lejší! tichost Boží. Aby híchy odpustil, pišel, a dí: „Kdo z vás kárati

mne bude z híchu?" Proti pokoe této Kristov jest Antikrist a jeho

lidové, jenž nechce, jsa pln híchúv, aby ho kdo káral. Tak uchopuje

se a pipisují mu to, což se nad samého Boha písluší, že jemu nikdo

nemá íci, a iní on cokoli: „Pro to iníš?" A dále brání Antikrist,

aby bylo proti knžím kázáno; i oni o to stojí, jsouce velikými híchy

poraženi, jako svatokupectvím a také lakomstvím, pýchou i smilstvím

;

ti nevydají se církvi, jako Kristus, aby byli z híchu káráni, nebo oni

nejvíce o to stojí, aby nebyli káráni. Ale pokorný Ježíš dí: „Kdo z vás

kárati mne bude z híchu?" jeAi kdo, nech kára, že Božího zákonu ne"

plním, aneb kivdu^li vám v kázaní pravím. Dí Origenes, že to Kristovo

slovo jest tak veliké sebedvry, že nikdy nižádný lovk toho slova ne^

mohl, totiž v pravd, íci, jediný sám pán náš Kristus, jenž híchu neuinil.

Dále dí Kristus: „Pravím^li pravdu, pro mi nevíte?" jako by ekl:

Nemžete mne v skutcích kárati, ani v ei z kivdy, pro mi nevíte?
Není jiná prvnjší píina, nežli ta, že z Boha nejste ; nebo kdož z Boha
jest, slovo Boží slyší. — Tu vz, že všechen lid dlí se na dvé, takže

jedni jsou synové Boží, a druzí synové dáblovi; tak od prvního lovka
až do posledního každý bud jest syn Boží, aneb syn dáblv; Božím
vyvolením k spasení a nyní (v tento as) milostí, dáblv híchem smrtec

ným a zvlášt koneným nekaním. Avšak každý, ježto stvoen jest od

Boha, jest syn Boží; protož všichni íkáme: „Ote náš!" nebo každé

stvoení, pokud jest od Boha, jest dobré a pošlé od otce svtlosti.

Pak v pebytku od Boha mají nkteí milost Boží, kterážto pochází

od slova Božího, aby lovk z milosti slyše slovo Boží, sloužil mile

Bohu otci. A slovo Boží jest pravda, neb v duši hnutí od Boha, aby

lovk nade všechny vci Boha miloval a jemu mile sloužil ; a tak sy"

nové Boží slují synové pravdy. A opt slovo dáblovo, jímž se synové

jeho rodí, jest lež, nebo hnutí v duši, aby lovk lži se držel, chýle

se od cesty pravdy. A tak pravá jest e Kristova: „Kdož z Boha jest,

ten slovo Boží slyší; protož vy neslyšíte, nebo z Boha nejste." Tu dí

sv. eho: „Otaž sebe každý, pijímáš4i slovo Boží uchem srdeným,
a rozumj, z koho jest. Nebeské vlasti pravda velí žádati, tlestné žádosti

potíti, od svtské chvály se uchýliti, cizího nežádati a svého rozdávati

;

protož uvažuj každý sám o sob
;

již^li ten hlas Boží v uchu srdeném
vzmohl, a že z Boha jest, pozná. Nebo jsou mnozí, kteížto Božího
pikázaní uchem srdeným nechtí pijmouti; a jsou nkteí, již pikázaní
tlestnýma ušima slyší, ale žádostí duše jejich nepijímají; a jsou nkteí,
kteí rádi slova pijímají i s pláem, ale po ase slzavém k zlob se na^

P2 vra^
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vracejí; ti jist slov Božích neslyší, neb jich skutkem naplniti nechtí.

Protož, bratí nejmilejší! život svj ped oi rozumu postavte, a pilným
rozjímáním se strachujte toho co z úst Pravdy zní: „Proto vy neslyšíte,

protože z Boha nejste." To sv. eho. A tak již ukázáno jest z ei Kri^

stovy, že z Boha ten lovk není milostí, ale z dábla zlobou, kterýž slova

Božího duší neslyší. A že se brzy ukáže, kdož z Boha není, když se jemu
pímo pravda poví, a on jí nemže strpti

;
protož, cizoložné plém, dá^

blovi synové, zlým myšlením a zlou vlí z dábla narození, odpovdli
Ježíšovi, a ekli: „Jist dobe díme my, že Samaritán jsi ty, a dábla máš."

Pravíce: „Samaritán jsi ty," hanjí ho ve víe, jakoby pravé víry neml,
nebo Samaritáni, ti pohané, drželi nco zákona se Židy, jako paterý

knihy Mojžíšovy, a nco ne; a tak že Kristus nkdy laskav obcoval

se Samaritány, jako s onou ženou u studnice a s jinými, in jim milo^

srdenství, protož k pohanní ekli: „Jist my dobe díme, že Samaritán

jsi ty," a tak bluda u víe — jako nyní mne i jiné nazývají kacíem.

A když praví: „a dábla máš," tu ho haní, že jest arodjníkem, slouže

dáblu, jehož mocí divy iní. Ale jsa Bh pravý Kristus, tak veliké ha^

není slyše, odpovídá pokorn, ka : „Já dábla nemám, ale ctím otce svého

a vy neuctili ste mne." Ze ho Samaritánem nazvali, toho neodpírá, nebo
Samaritán vykládá se „strážný"; a že on jest strážný, o nmž dí David:

„Nebude^i Pán ostíhati msta, darmo bdí, kdož ho steže," protož ne^

popírá, že by podle toho rozumu nebyl Samaritán. Ale že ekli: „dábla

máš," k úmyslu jich, popírá jim toho; nebo akoli on dábla má v své

moci, jakožto pán a stvoitel má svého sluhu a své stvoení, tak on má
dábla; ale oni mínili, že dábla má, jemuž slouží, a jehož mocí divy iní,

toho úmyslu jim popírá, ka pokorn : „Já dábla nemám." Nebo dí

sV. Petr: „Když jemu láli, nelál, neb neekl jim: „Vy dábla máte!"
v

aniž ekl: „Vy lžete!" Protož dí sv. eho, že v té ei Kristov pokorné:

„Já dábla nemám," naše pýcha jest pohanna ; nebo když nkdy maliko
popuzena bude, ukrutnjší hrzy vydá, než pijala; iní zlého, což mže,
a hrozí tím, ímž škoditi nemže. Hle kivdu trp Bh nehnvá se, anj

v

zase haní toho, jenž, kdyby jim chtl odpovdti, ka: „Dábla vymate!"

jist pravdu by ekl; nebo kdyby plni dábelství nebyli, tak zle o Bohu
by mluviti nemohli. Ale slyšíc kivdu Pravda (t. Kristus), ani pravdy

povdíti nechtla, aby se nedomnívali, že by pravdy nepovdl, ale že

jsa popuzen, zase haní.

Z toho se nám dává poznání, že když nás bližní hanji bez viny^

abychom my, akoli víme jich zlé iny, v tu dobu smleli, proto aby"

chom dobrého pokárání nepromnili v prchlivé bránní. Ale že kdož

horliv pravdu miluje, od zlých trpí hanu, tomu tím na sob Pán dává pí"

klad pokory, ka: „ctím otce svého, a vy neuctili jste mne." Když dí:

^^ctím otce svého," dává vrným svým nauení, že když mile strpí hanu

pro Pána Boha, že tím velmi Boha otce svého ctí; nebo žáci Kristovi,

majíce
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majíce nauení ode vší svaté Trojice, vdouce, že ím více trpí, tím více

Boha ctí a vtší odplatu vezmou, protož mile a pokorn hanu trpí.

A z toho jest dkaz, že ti ze školy Kristovy nejsou, kteí pro naení
a nkdy, teba že pravé, pohánjí se a soudí, a utrácejí mnoho jmní.
A v té rot jsou obyejn studenti, kteí se právm papežským uí, ale

co Kristus pikázal, toho se neuí. Také mnozí svtští jsou v té rot,

již pro jedno slovo nebo dv, ani za babku nestojí, vadí se až do souboje,

a tak soubojníci s obojí strany obyejn bývají vinni : jeden, že ze

zloby nakne, a druhý, že z pýchy brání se a nechce mile trpti.

A vdomo jest, že nesmírné vtší kivda jest, králi, biskupu, a k tomu
pravému Bohu íci: „ábla máš a jsi kací!" nežli rytíi nebo panoši

íci: „Ty jsi chlapi" Protož blázniv, bohatství i duši své ke škod, tak se

hanjí a pobíjejí.

Pak když dí Kristus: „a vy neuctili ste mne," tím slovem ukazuje,

že synové dáblovi mají ten zvyk, aby nectili toho, kdož jim pravdu praví.

A tak prav: „Já ctím otce," ukazuje, že dábla nemá, a že divy iní Boží

mocí, a po tetí, že v každém skutku hledá chvály Boží; a ka: „vy ste

neuctili mne," ukazuje, že oni jsou ábelníci, nebo kdož Krista nectí,

ten jest ábelník. Aniž mohou v pravd íci židé, že by Kristus pro

marnou chválu byl inil divy; nebo spatíce všecky skutky, nemohou
íci, že by ku pýše svtské se klonily. Protož Kristus ihned dí jakožto

lovk: „A já chvály své nehledám; jest, kdo by hledal a soudil." Míní

Kristus, že nehledá sob lovku chvály pes vli Boží, jako jí lidé svtští

hledají; ale Bh, a tak Božství hledá chvály Kristovy, a soudí od vnosti,
kterážto chvála na Krista jakožto na lovka se sluší.

Protož ten, kdož chvály v svt sob hledá, jest podoben tomu,

kterýž by chtl dohoniti stín ped sebou, a kázati mu, aby nepedšel

ped ním proti slunci ; a tomu, který by chtl na vod hory veliké pe-
plouti. Protož kdo chtí k vnému slunci Kristovi pes hory všeho svta
pejíti, musejí za sebou chvály nechati jako stínu, to jest zamítnouti ji,

jako Kristus zavrhl, ka: „Já chvály nehledám; jest, kdo hledá a soudí

vás, protože mne tupíte, a sami se chlubíte." A tak tím slovem poruil
Bohu, aby On rozsoudil tu kivdu, kterouž oni jemu uinili; a moha se

ihned pomstiti, v tom nás nauil, abychom Bohu soud poruili, nemstíce

se, když nám kivdu iní. A že když zlých lidí zloba roste, nejen nemá
kázaní slova Božího ubýti, ale má se ho rozmnožiti, jako tuto dí sv. eho,
protož píkladem svým nás uí Spasitel, že když mu ekli: „dábla máš,"
ne ihned kázaní slova svého opustil, ale svého kázaní rozmnožil a po-
výšil, ka: „Vru vru pravím vám, zachová-li kdo mou e, smrti ne-

okusí na vky." Smrtí míní druhé, jež po smrti tlestné jest zatracení

vné, to jest odlouení od života, jímž by duše byla živa v milosti Bož
a v radosti; a ta smrt, jakož dí David prorok, jest nejhorší, nebo dí

„Smrt híšník nejhorší." Ale jakož dobí, i když je hanjí, více se polepší,

P3 pak
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tak vždy zlí, uinWi jim kdo co dobrého, více se pohorší, a zvlášt když

je napomíná kdo slovem Božím. Protož Židé, uslyševše Kristovo velmi

dobré nauení, více se pohoršivše, praví: „Již jsme poznali, že dábla

máš!" A dovozují toho z ei Kristovy, míníce, jako by on lhal, nebo
pravili: „Abraham umel i proroci, a ty díš: „Kdo e mou zachová,

smrti neokusí na vky! i zdali ty vtší jsi nežli otec náš Abraham, jenž

umel? i prorokové zemeli, kým se stavíš?" totiž, tak mluví: „ponvadž
Abraham zemel, jenž jest hodnjší nežli ty, a jiní proroci zemeli, kteí

slovo Boží pravili, a ty pak díš, že kdo slovo tvé zachová, smrti neokusí

na vky." Tu dí sv. eho: „Ti že k vné smrti náleželi, té smrti ne^

poznali; nebo když jen k smrti tlestné hledli, v ei pravdy byli za^

slepeni, pravíce: „Abraham, otec náš, umel." Odkud to pošlo, že Kri^

stov ei nesrozumli o smrti vné, a pichýlili e k smrti tlestné?"

Tu ukázal sv. eho, že prot©, že píslušeli k té vné smrti, a tak že

jejich blud pošel z jejich zloby; nebo dí písmo: ,Zaslepila je jejich zloba,'

t. v rozumu. Protož dí Aristoteles: ,Každý zlý jest neumlý: nebo po^

nvadž jest zlý, tehdy zle iní; a kdož zle iní, ten bloudí; a kdo bloudí,

ten neví, co iní; a kdo neví, co iní, ten jest neumlý.' Protož milý Spa^-

sitel modlil se k otci, když ho kižovali, ka: „Ote! odpus jim, nebo
nevdí, co iní!" I zdali nevdli, že ho kižují? aneb že by Kristus, to

ka, selhal? nikoli! ale že to inili zlobou svou bludn, jsouce v rozumu
zaslepeni, proto nevdli, že to zle iní: též i tuto, haníce Krista, a ne^

rozumjíce, že on mluví o smrti vné.
A také nerozumli, že Kristovi píslušelo vzvlášt mluviti o smrti

vné; nebo protož na svt pišel a trpti na kíži ml, aby nás od té

smrti vykoupil. Nebo kdo z nich toho nevdl, že Abraham a jiní ze"

meli smrtí tlestnou? ale svatí smrtí vnou nezemeli, nebo jí nikdy

neokusili ; nebo nemže nikdo tou smrtí zemíti, kdož jí na vky ne"

okusí, to jest nepozná jí v sob a neuiti. A tak pravíce židé: „zdali ty

jsi vtší než otec náš Abraham?" pravdu ekli, a bludn, míníce, že on
není vtší než Abraham, ani než jiní prorokové; protož pravili: „a kým
se stavíš?" tak se veleb nad jiné? Ale k té lživé žalob odpovídá Kristus,

ka: „Chlubím" neb „chválím"li já sám sebe, chvála má nic není." Nebo
marmá chvála, protože pravd je protivná, není chvála, ale hana ; ale

kohož Bh chválí, ten má pravou chválu, a ta nco jest. Protož dí Kri"

stus: „jest otec mj, jenž chválí mne, o nmž vy pravíte, že Bh váš

jest," ale lživ a já správn ; nebo „nepoznali ste ho" vrou pravou, nebo
mne neznáte. „Ale poznal sem ho," pokud jsa lovk pln pikázání jeho.

A vy dít, že Bh váš jest, zvlášt proto, jako byste plnili pikázání jeho.

„A eknu"li, že neznám ho, budu podoben k vám, lhá," neb oni lhali,

pravíce, že Boha znají, a že jejich jest vzvlášt, protože zákon jeho drží, a

v tom lhali ; a pravíce, že Kristus má dábla, a že se chlubí, také lhali
;
pro"

tož kdyby Kristus ekl, že nezná Boha, tehdy by byl lhá k nim podobný.

A že
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A že mli oni Abrahama za vtšího než Krista, a tak lživ ctili

Abrahama, protož milosrdný mistr, cht je vyvésti z toho bludu, dí:

„Abraham, otec váš, tšil se, že uvidí den mj ; vidl a radoval se." Tu
dokazuje Kristus, že on jest vtší než Abraham, jich otec; a oni proti

dkazu odpírají, že toho není, pravíce: „Padesát let ješt nemáš, a

Abrahama si vidl?" Jako by ekH: Pravdy nepravíš; Abraham ped
padesáti léty zemel, a ty ješt padesát let nemáš. A jmenují ku padesáti

létm, že jich nemá, proto, aby chtWi by se stavti starým pro poest-'

nost, aby jeho mladá postava byla oit proti nmu, nebo Kristus ješt

neml let ti a ticeti. Ale Kristus ukazuje své Božství, jímž jest dstoj^

néjší než Abraham, a taktéž i podlé lovenství, i praví: „Vru vru
pravím vám, prvé nežli Abraham byl, já jsem." Tu znamenej, že Abraham

poal býti, když byl stvoen, a tak nebyl lovkem od vnosti ; ale

Kristus, že jest Bohem, nepoal býti, ale vždy od vnosti jest: a tak

i nedí: „Já byl sem ped Abrahamem," ale dí: „prvé nežli Abraham byl, já

jsem." Tu hluboký smysl Kristus položil, jehož esky, a bych cokolivk

položil, nesrozumli by sprostní, a e eská jest v tom krátká.

Pak dále židé, když se jim dkazúv k jejich bludu nedostávalo, obrá^

tili se ke kamení, aby kamením ho porazili, jehož eí pemoci nemohli,

a aby jako kacíe ukamenovali, jehož i pravdy, kterou pravil, nepoznali.

Nebo dí evangelium: „Tehdy vzali neb vzdvihli židé kamení, aby vrhali

na nho," a tak aby ho ukamenovali; „a Ježíš skryv se, vyšel z chrámu."

I pro se ped nimi skryl, moha je okamžit poraziti ? jen, že nás tím

pouil, abychom nkdy, mžeme^li pyšné pemoci, pokorn jich hnvu
ustoupili; a jakož dí sv. eho, že se Kristus skryl, tím ukazuje, že ped
tmi se pravda kryje, kteí slovy pravdy vzhrdají; neb pravda, nalezne^li

které srdce pyšné, ped tím se kryje. O kterak mnozí jsou, již tvrdost

židovskou hyzdí, že Pána Krista neposlouchali kázaní; avšak jací oni byli

k víe, tací tito jsou k skutku
;
pikázaní Boží slyší, divy vyznávají, ale

od svých zlostí obrátiti se nechtí. Hle, volá, a navrátiti se nechceme! Hle,

eká, a my na jeho shovívání nedbáme ! Protož dokud as jest, bratí í

zlobu svou každý opus a shovívání Božího se lekej, aby srozuml, že

ped ním nebude moci utéci hnvivým, jímž nyní zhrdá tichým." Tak
mluví sv. eho.

A tak evangelium toto ukazuje zlobu knží i zákonníkv židovských,

jakož eeno jest, a ješt více, že proti zákonu svému chtli Krista jako

kacíe rouhavého ukamenovati bez žaloby, bez svdkv pedvedení, bez

odsouzení, a ne ped mstem, ale v míst svatém: a zákon pikazuje,
aby rouhavého odsoudíce, ped mstem ho ukamenovali. Ten obyej
mli studentstvo a knží v Pražském kostele na hrad, že když z dobré
žádosti vrní kesané knze napomínah, aby na kázaní nelhali, oni ihned
chopíce je tu, v kostele je bili, rvali, políkovali, a uvcdouce je do ho^
stince studentského, tu je mrskali. Též tak uinili mniši u Matky Boží

bneznc
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Snžné na Novém mst, a v jiných klášteích. A to vše pochází od la^

komství, jakož i od onch, již Krista chtli kamenovati, až i dokonali*

co si umínili, že ubiovavše, uplvávše, umodovávše i pohanvše zamo"
dováli ; ale eho se báli, to na n spadlo ; báli se ztratiti bohatství, to

ztratili, i k tomu duše. Taktéž stane se i nehodným knžím nového zá"

koná, kteí pro svou lakotu, již provádjí v chrám Božím, údy Kristovy,

jež je vrn napomínají, tu ihned v chrám mordují. Když by laik dal

jednomu z nich štilec do nosu, ihned by ekli, že chrám Boží jest pO"

škvrnn; ale když oni koho tepouce, kostel zkrvaví, to neškodí, a když

se sami porvou a mnoho jiných hrozných hanebností uiní! Ale pijde onen

král a biskup s biíkem, Kristus, jenž je vzmrská, a ekne jim : „Dm
mj dm modlitby jest, a vy ste uinili z nho jeskyni lotrovu, svatO"

kupíce, lakomství provádjíce, marné ei mluvíce, nekáze plodíce, i n"
kteí smilníce." A hroznjším biíkem je vzmrská, než ony židovské knze,

nebo vyrazí na n tímto biíkem: „Ven, psi nestydatí! již

ste z mého domu jeskyni lotrovskou uinili, a mé
vrné ste mordovali."

EVANGELIUM
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EVANGELIUM NA KVTNOU NEDLI.

Píše sv. Matouš v 21. kapitole.

když se piblížili k Jeruzalému, a pišli do Betfage k hoe
v

Olivetské, tehdy Ježíš poslal dva uedlníky své, 2. Rka

I jim : „Jdétež do msteka, kteréž proti vám jest, a hned

naleznete oslici pivázanou a oslátko s ní, Odvažtež je a pivete ke

mne, 3. A ekMí by kdo co vám, rcete, že Pán jich potebuje, a

hned propustí je." 4. Toto se pak všecko stalo, aby se naplnilo po^

vdní skrze proroka, koucího : 5. „Povzte dcei Siónské ; ,Aj, král

tvj bére se k tob tichý, a sed na oslici, a na oslátku té jhu pod^

robené.'" 6. I jdouce uedlníci, a uinivše tak, jakž jim byl pikázal

Ježíš, 7, Pivedli oslici i oslátko, a vložili na n roucha svá, a jej

na vrchu na n posadili. 8. Mnohý pak zástup stlali roucha svá na

cest. íiní pak ratolesti strom sekali, a metali na cestu. q» A zistu^

pové. kteíž s pedu i s zadu šli, volali, kouce: „Hosanna

synu Davidovu. Požehnaný, kterýž se

bére ve jménu Pán."

O VRNÍ
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ERNÍ KESANÉ PAMATUJÍ DNES, CO
uinil náš milostivý pán všeho svta, jakož dnešní evan"

gelium ukazuje, jež v první nedli Adventu sem vyložil,

tak jakož vzní pímo k skutku. Avšak ješt vrné duši

k napomenutí dím, že milostivý Spasitel, pro naše

spasení pibližuje se k Jeruzalému jako dnes, ukázal velikou pokoru,

veliké milosrdenství ; a všed do chrámu, ukázal pokoru i milosrdenství

i spravedlnost: Pokoru, že jsa pánem a králem všeho svta, jel sprostn

na oslíku, aby pýchu svtskou potupil. Milosrdenství ukázal, že jeda

k Jeruzalému, vda, co se lidu jeho má státi na duši i na tle, plakal

velmi, až zalkal a nemohl ei dokoniti, ka : „Jeruzaléme, Jeruzaléme

!

kdybys vdl, i ty bys" — dále pro plá nedoekl toho slova, plakal.

V chrám také ukázal milosrdenství, když pistoupili k nmu
slepí a kulhaví, a on je uzdravil. Spravedlnost ukázal, že knží a kupce

z chrámu biem vymrskal, ka jim: „Psáno jest: Dm mj dm mod^
litby bude nazván, a vy jste jej uinili jeskyní lotrovskou."

Hle, již vidíš na Spasiteli dnes pokoru, milosrdenství a spravedl"

nost, abys, vda, dnes byl pokorný, milosrdný a spravedlivý. A milý ! podiv

se dnes jeho veliké pokoe, že Bh vný, stvoitel všeho svta, král

andlský, vždy pšky pro naše spasení chodil, pracn, do únavy po m"
stech, po vsích, i po poušti, a že jen jednou jel jako dnes, aby proroctví

naplnil svatého Zachariáše, jenž dí v k. 9. : „Hle, král tvj jede k tob
spravedlivý a Spasitel, on chudý a sed na oslici a na oslíku." Dí: „král

tvj", hle, div se, že jede tob k vykoupení; „spravedlivý", aby tob
kivdy neuinil; „a Spasitel", aby t spasil, ne zatratil, budeš^li dobrý;

„on chudý" pro tebe, abys ty byl na vky bohatý; „sed na oslíku", aby

ukázal pokoru, a také dal píklad, že mohou páni svtští jezditi i du"

chovní ku poteb, ale varujíce se pýchy, protož on na oslíku, bez sedla

sprostn. I kdo by se dnes v duši to rozbíraje, nedivil, že pán všeho

svta, a lovk tak veliký podlé tla, nikdy nejezdiv, jel na oslíku?

Protož dí sv. Jan Zlatoústý : „Nesedl pán na voze zlatém, v drahém
zlatohlave stkvje se, aniž vsedl na bujného kon, ale na tichou oslici.

A nemj v tom pochybnosti, že nkdy písmo dí, že sedl na oslici,

a nkdy na oslíku, nebo na obem sedl, jakož prorok Zachariáš dí, že

sedl na oslici a na oslíku, též i svatý Matouš v evangeliu ; a to ne

darmo, ale aby i starého híšníka i mladého, kterýž bude jemu k jízd

povolný, znamenal : starého oslicí, a mladého oslíkem. A proto u veliké

jel pokoe, o níž takto píše se v modlitb, když knz chce vejíti dnes do

kostela na procesí: „Ten, jenž sedí na Cherubínu, a stolice jeho na sloup

oblakovém, na malikém hovádku tvernohém jel, zlatými cetkamí pnivé

uzdy neokovav, ani stkvoucí kámen nestkvl se pod visutou abrakou
ani
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ani stkvoucí niti nevisely s tapci nachem barvenými, v nichž si libuje

svtská pýcha a vysokost svtská se nadýmá, ale v bídném odvu sed
na oslíku nebeský pán, jel v prachu, aby nás své pokoe tak dobrými

píklady nauil."

Hle, tak dnes slovo od slova papež, biskup, i fará má ísti, když

ped dvemi kostelními stane v procesí, to jest v zízeném chodu jáhen"

štva a lidu jiného. I nevím, kterak by papež to mohl dobe ísti, umHi
by, nebo biskup; nebo mnozí bývají papeži, arcibiskupové, kardinálové,

biskupové, kanovníci i farái, neumjíce v knihách ísti ; kterak by mohl
ísti, když všecko by bylo proti nmu? Kristus na oslíku, a on na

velikém bílém oi neb na valachu, v uzd zlatem okované, a drahým
kamením uzdu, emení i pochvy maje vyložené, tapce zbarvené u klo"

bouku až do zem, a pokrývka, jež kon kryje, až se i po zemi vlee; ped
nímž oslici ženou neb mezkyni, jež na sob nese tlo Boží, jedoucí nkdy
trávu na zemi, naež s Kristem nic nedbají, a ped papežem klekají, jak

nad ním nebe nesou a nazývají nejsvtjším, a trou se prosíce za obroí

a nohy líbají, dopustí^-Ii odnci žoldnéi, již kyji stíbrnými chudé od noh
odhánjí; a on sed na valachu, smje se tomu, že tak u veliké chvále

jest! a náš milý, tichý, pokorný Spasitel jede s velikým pláem na

oslíku

!

Nuž vrný kesane ! pemítej to v svém rozumu, tak jeda papež,

následuje^li svého Spasitele? Díš^li, že následuje, vzklameš se, jako i v tom
se klameš, mníš^Ii, že by to tak mlo býti, a víš^li, že ten papež tak

jeda, jest otec nejsvtjší. Ti se klamou, kteí jemu toho pivolíce po"

tvrzují, jako kardinálové, již také s ním jedou v takové pýše, jenže nebe

ne každý nad sebou má a stevícv zlatých; ti nejdou pšky, jako apoštolé

podlé oslice, jež nese Krista ped papežem. Také se klamou, kteí ped
ním, an tak jede, klekají, a i ti všichni, kteí se domnívají, že by to

bylo tak dobe : jakož jsem já se domníval, dokud jsem Písma a života

svého Spasitele nedobe znal; a již znám z jeho daru, že jest pravé rou"

haní Kristovo a zavržení jeho Písma i následování, a že jest pravé anti"

kristství. I kterak ti v pokoe, v plái, v tichosti a v náboženství pama^

tují dnešní pokoru, tichost a plá svého Spasitele, jsouce jemu skuten
tak protivní? kterak mohou ísti evangelium, kterak onu modlitbu na^

ped eenou, ana tupí všechnu jejich pýchu? kterak mohou ísti pašijí,

to jest nauení svého Spasitele? Vru velmi nedstojn! A kde vzali

pro tu pýchu píklad? kterým písmem Božím toho sob nalezli? Jist

Antikristovým vymyšlením, ne Kristovým, jenž vše naopak uinil.
v

Ctme, že když císa Heraklius dobyv kíže, na nmž Kristus umel,
pobiv pohany, jel pyšn k Jeruzalému, a když se piblížil k brán, tehdy

zdi sestoupily se ped ním a ped jeho lidem; a když stál a lekl se,

tehdy uzel andla na brán, a ten jemu ekl: „Heraklie! ne tak Spa^

sitel tvj, král všeho svta, jel k smrti, ale pokorn na oslíku!" Tehdy

Q2 císa
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císa srozumv, ssedl s kon, a vzav kíž šel pokorn pšky pokoiv
se Bohu, a teprve brány se jemu otevely. Hle, císai svtskému, jenž

ne tak pyšn jako papež jel, co se pihodilo u tlestného Jeruzaléma;

pihodili se papeži, že budou jemu brány Jeruzaléma, království nebe^

ského, zaveny, též i kardinálm, arcibiskupm, i jiným pyšným pre^

látm! Protož my abychme se toho vystíhali, následujme pokorného

Ježíše, jenž jel jako pokorn na oslíku, v pokorném odvu a s velikým

pláem. Na oslíku, dí sv. Bernard, ne na vozích, ne na koních v zlatých

uzdách, ani v stíbrných, ani v sedlech pozlacených, ale pokorný, oslíku

na hbet sed, podloživ si roucho ueníkv svých, jež nebylo drahé.

Ale co je to, že chtl, aby takové procesí ml nebo poctu, vda, že

ihned záhy bude umuení? Snad proto, aby jemu bylo více hoké umu^
cení, že ho pedcházela tak veliká pocta; nebo od téhož lidu, v témž

mst a po krátkém asu, byv s tak velikou chválou pijat, jest ohavn
ukižován. O kterak neshodné jest zpívání: „Vezmi a ukižuj ho!**

a: „Požehnaný, jenž's pijel ve jménu Božím, spas nás na výsosti !"

Kterak neshodný hlas: „Král Izraelský!" a: „Krále nemáme, jen císae!"

Kterak neshodno: ratolesti se strom a kíž, kvítí a trní! A jemuž stlali

ped oslíka roucho své, svlékli s nho roucho jeho, a o n losovali

!

Kterak nerovné „Spas nás!" a: „Nech sám sob pomže!" O milosrdný

Spasiteli! pro tob pro naše híchy bylo potebí tak ukrutnou, hokou
a ohavnou smrt trpti ? A co se tím míní, že ihned brzo po procesí na

mši teme pašiji, to jest umuení? Divné v hromadu složení: tuto chválu

v procesí, a potom umuení, kteréž se v pátek stalo ! Jist pkn to svatí

položili, abychom v nižádné radosti svtské nemli útchy a doufání, v^
douce, že po radosti bývá plá. A tomu na znamení plakal milostivý

Spasitel v své chvále, abychom my to pamatujíce, když máme v svt
které štstí, aneb slávu, neb povýšení, pomnli na zármutek; a též zase,

máme'-li který zde pro Krista zármutek, abychom pomnli na vnou ra^

dost; nebo tak jest smíšeno i v svtských lidech i v duchovních. A kdo

chce všeten sob doufati, aby po vezdejší radosti, bez zármutku, došel

radosti vné, když andlský Pán, jenž híchu neml, po takové chvále

trpl tak veliké pohany, a muení až do smrti? Jist veliký dkaz jest,

kterak brzy pomine svtská chvála!

Ješt znamenejme, že jako dnes lidé mli se rozlin ku Pánu Ježí^

šovi ; nebo ueníci ti podlé jeho pikázaní šli, a odvázavše oslíka a oslici,

jemu pivedli, roucho své na n vložili. Spasitele vysadili a podlé nho,
šli; zástupové jedni naped šli, a ti ezajíce ratolesti se strom, a palmy

a kvítí ped nho metali a roucho stlali; a druzí zástupové ti ze zadu

šli, a obojí volali, pravíce: „Hosianna!" Židovsky to jest: „Oj, prosíme,

spas nás skrze syna Davidova, požehnaný, jenž pichází ve jménu Božím!"

A svatý Lukáš v 19. k. dí, že když se s hory Olivetské jeda pibližoval

poali všichni zástupové, s ním sestupujíce, veseli jsouce chváliti Boha
hla-
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hlasem velikým nad všemi ctnostmi, kteréž vidli, pravíce: Požehnaný,

jenž pišel, král ve jménu Božím! pokoj v nebi a sláva na výsosti!

A když tak volali a Boha Krista chválili, dí svatý Lukáš, že nkteí
zákonníci ze zástupv ekli k nmu: „Miste, laj ueníkm svým."

A on ekl jim : „Pravím vám, budoucí tito mleti, kamení bude volati."

Ty lidi znamenajíce i skutky, vezmmež nauení, nejprve od apo^

štolv. ime, co nám Ježíš pikázal, a vzvlášt my knží, již jsme posláni

do hrádku neb msteka tohoto svta, jenž jest ohrazen zdí, to jest Anti^

kristovou ukrutností, a píkopem, hlubokou chytrostí: ta jest ohrada

zlosynv tohoto svta, jenž jest proti ueníkm Ježížovým, již jeho zákon

velebí. A v tom svt ihned nalézají oslici pivázanou a porobenou

k práci ; oslice ta znamená duši smrtelnými híchy obtíženou, porobenou

prací dáblovou, a pivázanou žádostí zlou k jeslem tlestné rozkoše

s oslátkem, to jest s vlí svou, kteréžto oslátko rodí se z pokivení

rozumu: a ta oslice krmí se plevami, to jest marnostmi neužitenými.

A dobe lovk zhovadilý a tak i jeho duše pirovnává se k oslici

nebo k oslu, jenž jest hovado líné nerozumné; taktéž lovk, jenž

smrteln heší, jest hovadný, že jako hovado, což iní, tím se nestydí ped
Bohem, taktéž i on ; a jako hovado to iní, k emu je vle tla táhne,

taktéž híšník bez rozumu jako by byl, tak po žádosti tlestné jde, roz^

umu nepožívaje. Protož praví mudrci a vzvlášt sv, Boecius, že lidé pro

hloupost ztratili lidskou píbuznost. Tomu rozumj takto, že lovk du^

chem má jednotu s Bohem a s andly, že v duchu má rozum, jímž zná

dobré i zlé, a tím pedstihl všecky živoichy, to jest všecky vci, jež jsou

živé a mají smysl (ich), jímž mohou iti, jako jsou ryby, ptáci, hovada,

psi, a tak jiné a jiné vci se smysly ; nebo nižádná z tch rozumu nemá,
jako má lovk. A pak že lovk jest tlcstný a smrtelný, tím srovnává

se se všemi živoichy. Protož dokud rozumu lovk správn užívá, dotud

jest nad hovada v dstojenství, podoben Bohu i andlm; ale když opustí

rozum, jde po žádosti tlestné a heší smrteln, tehdy již híchem jest

ponížen pod hovado, že již jest zlý. Bohu protivný, híšný; ale ne tak

hovado. Protož písmo asto praví, že híšný jest nic, jakož sv. Pavel dí:

„Nemám-li lásky, nic nejsem." A David dí k Bohu: „Híšníky v nic

obrátíš." Tomu jest takto rozumti, že kdož jest v híše smrtelném, ten

nic není v milosti Boží, takže on Boha nemiluje, a Bh jemu také milost

svou tak odal, že nic jeho svaté milosti není vzácno, což on iní; a sko"

ná^li v híše smrtelném, tehdy na vky bude nic v milosti; a tak dí

David: „Híšníky v nic obrátíš."

Protož lovk, varovaWi by se smrti, boje se, aby se v nic neobrátil,

takže by potom niím nebyl, jakož se domnívají bludn nkteí pohané
a kacíi: tak velmi ml by se varovati híchu smrtelného, aby jím v lásce

neklesl. Opt varovaWi bys se, abys v svini se neobrátil, jež ídká jí lejna:

ješt se máš varovati více, abys smrteln nevzhešil a neklesl v Boží lásce.

Q3 Protož
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Protož dí David prorok: „Nebudtc jako k a mezek." K mrcha

ehtavá, bujná, k smilství hotová, a mezek mrcha neplodná, nebo nikdy

nerodí ani mezek ani mezkyn. Kon ehtaví k smilství jsou smilníci

bujní, vykrmení, o nichž dí Pán Bh v Jereniiášov 6. k. : „Nasytil jsem

je, a cizoložili, a v dom nevstky smilnili, kon milovní žen a vypuštní

uinni jsou." O, co jest tch koní sytých, a vypuštných od díla vala^

chv, obroných knží, již z veliké sytosti a z lenosti cizoloží a smilní,

a ehtají na ženy cizí! co jest také knížat, pánv a rytív, i tuných
mštnínv, již pohíchu cizoloží a smilní, a jsou jako mezkové ne"

plodní v duchovenství! ale ješt i tlestn jsou obyejn velicí smilníci

a veliké smilnice bez plodu: dej Pán Bh, aby byli odvázáni jako oslice

od jeslí tlestné rozkoše!

Ale snad se vyrazí nkteí, bráníce odvázati té híšné oslice, jakož

bránili oné oslice odvázati, pravíce ueníkm Kristovým v ii. k. sv.

Marka: „Co iníte odvazujíce oslíka?" A ueníci ekli, jakož jim pikázal

Ježíš. Tu dí svatý Bda, že když dí Ježíš : „A áíAi vám kdo co, rcete, že

Pán jich potebuje," že tu duchovn pikazuje uitelm, to jest kazatelm,

již lid uí, že bude^li co protivného, bude^li kdo brániti híšných od osidel

odvazovati a vyznáním Pánu pivésti, že nemají kázaní opustiti, ale stále

praviti, že Pán k ustanovení své církve jich potebuje." To Bda. A tím

úmyslem, když mi bránili pod kletbou kázati, bráníce svatým kázáním

oslv odvázati od jeslí tlestné rozkoše, nechtl sem pestati, vda, že po"

ložil Kristus, aby ueníci obráncm ekli, co Pán chce míti. Ale jsou horší

nynjší obránci než oni; nebo oni ihned nechali ueníkv, že oslici odvázali:

ale nyní nepestanou, a zvlášt že oni sami jsou ta oslice od dábla pivá"

zaná k plevám marnosti svtské, aby je jedla, a k jeslem rozkoši tlestné.

A kdo je nyní kázáním odváže od smilství, od pýchy a lakoty?

Kdyby Petr a Ondej, ti dva ueníci pišli, jako pro onu oslici, nic by

jich neodvázali. Avšak akoli tch kázaní neodváže od híchu, aspo
sprostné, kteí se oslem znamenají, jako dí Isaiáš v i. k. : „Poznal osel

jesle pána svého, ale Israel mne nepoznal a lid mj nerozuml." Osel

jesle Boží zná, když sprostný lovk slovo Boží pijímá; ale Israel Boha
nezná, když knžstvo, jež by mlo Boha znáti více než sprostný lid, Boha
v pikázaní neposlouchá. Protož dí tutéž hned Bh naped skrze Isaiáše

:

„Syny sem vykrmil a povýšil sem jich, a oni pohrdali mnou." Dále pak,

oslici když Ježíšovi svatým uením pivedou, aby na ni sedl Ježíš, vloze

na ni roucho apoštolské, to jest víru, nadji a lásku, Petrovu horlivost,

Ondejovu statenost, Janovu ncsmilnost, Jakuba vtšího skromnost,

Filipovu pilnost v dobrém, a tak o jiných ctnostech jiných apoštolv;

nebo na tom rouše sedí Ježíš, totiž milostí v duši pebývá. A tak již

vidíš, co apoštolé znamenají, že vrné uitele lidu, a oslice lovka kají"

ího, neb duši, jež byla velikými híchy porobena, a nyní jest odvázána,

k Ježíšovi pivedena, a rouchem ctnosti piodna.
Pak



Evangelium na Kvtnou nedli. 127

Pak ti, kteí v cestu Kristovi vyšli, roucho své ped nho metali

a jeho chválili, znamenají ty, kteí pokorn svlekouce starého lovka,
jakož sv. Pavel dí, totiž staré obyeje híchv, i metají ped Krista, vy^

znávajíce, že jsou híšní; a ratolesti z olivy metají, že milosrdné skutky

již bližním pro Krista iní, že je krmí, odívají, z híchv vytahují

a v dobrém uí; pak kvítí metají, když vonné píklady jiným dávají:

palmu nesou, jež znamená vítzství, když pemohše tlo, svt a dábla,

pevn stojí. Pak ti, kteíž šli za Ježíšem, chválíce Boha, znamenají všecky

ty, kteí následují Ježíše, vzjevn vyznávají a vesele jeho moc i ctnosti.

A chválí Pána Boha nejprve proto, že od mnohých híchv je osvo^

bodil
;
po druhé, že od mnohých je zachoval; po tetí, že milostivé obrá^

cení ekal; po tvrté, že srdce jejich milostí navštívil; po páté, že je

v poet svých vrných pijal
;
po šesté, že již moc dobe živu býti dal,

aby se zase v hích nevrátili
; po sedmé, že dal milost vtší k zasloužení;

po osmé, že potvrdil nadji k obdržení vné radosti. A kteí by dnes

byli tak zlí, aby z tchto darv milosrdného Boha nechválili ? a to hlasem

velikým, jako oni chválili, pravíce: „Požehnaný král, jenž pišel ve jménu
Božím, nám k vykoupení, nám k spasení, k našemu velikému utšení

;

nebo bude nám pokoj v nebi a sláva Bohu na výsosti."

Ale když dábel vidí takovou chválu, tak nastrojí mistry, knze
a zákonníky, aby osopili se proti tm, kteí tak Boha chválí, jdouce za

Ježíšem, aby jim láli, aby mleli; to jest, budou Ježíše se dokládati, aby

ti byli kleti, pravíce: „My klneme jménem Ježíše všechny ty, kteí chodí

na kázaní do Betléma, a všechny ty, kteí zpívají:

Vstal Bh z mrtvých svou mocí;

a opt kdož zpívají:

Jezu Kriste, štdrý knze,

s otcem, Duchem jeden Bože;

a opt kdož zpívají:

Návštv nás, Kriste žádoucí,

pane svta všemohoucí!

dej nám se v srdci poznati,

bez hrzy sebe ekati.

Ale odpoví takým háncm závistivým Pán Ježíš, ka : „Vru pravím
vám, budou4i tito mleti, kamení bude volati." Totiž: ješt ti, kteí jsou

v rozumu tvrdí a hloupí, ti mne budou chváliti, akoli vy bráníte.

A tak i chválí sprostní vesele našeho milosti"

vého Spasitele Jezu Krista.

NA
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NA VELIKONOCE.

Píše svatý Marek v lo. kapitole.

ten as Maria Magdaléna a Maria Jakubova a Salomc

nakoupily vonných vcí, aby prijdoucc, pomazaly Ježíše.

^ 2. Frotož velmi ráno v první den po sobot pišly k hrobu,

an jíž slunce vzešlo. 3. 1 pravily vespolek : „Kdo nám odvalí kámen
ode dveí hrobových ?" 4. (A vzhlédše, uzely odvalený kámen.) Byl

zajisté veliký velmi. 5. A všedše do hrobu, uzely mládence, an sedí

na pravici, odného rouchem bílým. I ulekly se. 6. On pak ekl

jím : „Nebojte se, Ježíše hledáte Nazaretského, toho ukižovaného.

Vstalí jest, není ho tuto; aj, místo, kdež jej byli položili.

T* Ale jdte, povzte uedlníkm jeho i Petrovi,

ze vás pedejde do Galilee. Tam jej

uzíte, jakž povdl vám."

UKAZUJE



Kristus na oslíku, a on na velikém bílém oi, v uzd zlatem

kované . . . Str. 123.
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KAZUJE SVATÉ EVANGELIUM, CO SE
stalo dnes po Kristovu z mrtvých vstání, jež dnes slavíme,

abychme jsouce vdni jeho z mrtvých vstání, svého

ekali, abychme, jsouce oslaveni, s ním se na vky
radovali, Nebo jakož mluví sv. eho v dnešním ká^

zani, že jsou dva životy: „Jeden smrtelný, druhý ne^

smrtelný; jeden známe, druhého sme neznali; nebo jisté jeden život jest

smrti, a druhý z mrtvých vstání. Protož pišed smírce Boží s lidmi, Kristus

Ježíš, pijal jeden život, a druhý ukázal; pijal jeden umev, a ukázal

druhý z mrtvých vstav. Protož, kdyby nám, kteí víme, že jest život

smrtelný, z mrtvých vstání sliboval, a toho zjevn nebyl ukázal, kdo by

jeho slibm vil? Protož byv lovkem, ukázal se v tle, ráil umíti

dobrovoln, a vstal z mrtvých slavn; a tak ukázal na píklad, co nám
slíbil za odplatu. Ale snad by ekl nkdo: „Spravedhv ten z mrtvých

vstal, nebo proto že Bohem jest, od smrti držen býti nemohl. Protož

k nauení naší hlouposti, a k potvrzení naší kehkosti, svého z mrtvých

vstání píkladem nám dosti nechtl uiniti; nebo akoliv sám v ten as
umel, pece sám nevstal. Nebo psáno jest: „Mnohá tla svatých vstala,

kteí zemeli." Protož odaty jsou všechny dvody nevry, aby žádný

neekl: Nemá toho sob doufati lovk, co na svém tle uinil Bh
lovk. Hle, že s Bohem vstali lidé, víme, a že byli pouzí lidé, nepochy
bujeme; protož, jsme^i údové našeho vykupitele, doufejme téhož na sob,

co se stalo naší hlav." To vše sv. eho, dokazuje, že máme z mrtvých

vstáti, ponvadž Kristus, hlava naše, nejen sám vstal z mrtvých, ale i jiné

sebou vzkísil, aby nás, že máme z mrtvých vstáti, v tom utvrdil.

A o tom z mrtvých vstání slavíme dnes den svatý, veliký, pama^

tujíce v evangeliu, co sestálo, že svaté ženy ti : Maria, Magdaléna a Maria

Jakubova matka, a Maria Salome, totiž dcera toho, jenž byl mužem svaté

Anny a slul Salomas; a tak Maria Magdaléna a dv Marie, sestry panny

Marie, jsou položeny v evangeliu. A ty podlé židovského obyeje mly
v uctivosti tlo Ježíše mrtvého; protož koupily masti, aby mazaly tlo

jeho, jakož dí evangelium: „Maria Magdaléna a Maria Jakobova", t. matka,

a doslyš, „Maria Salome", t. dcera toho, jenž slul Salomas, „koupily

masti, aby pijdouce pomazaly Ježíše, podlé obyeje židovského, a tak aby

lásku ukázaly k mrtvému, jehož milovaly živého. A zpsobil milý Spasitel*

aby v té služb s mastí Maria Magdaléna nejprve byla položena, aby

ukázal, že duchovní milování jest jemu milejší, než tlestné píbuzenství;

nebo tyto dv Marie byly Kristovy tety, a Maria Magdalena nebyla jemu

rodem tak píbuzná; avšak i tuto jí naped položil, i díve se jí, vstav

z mrtvých, nežli jiným ukázal, jakož ukazuje svatý Marek v 16. k. ka:
„Vstav z mrtvých Ježíš jeden den, ukázal se nejprve Maí Magdalén,

z níž byl sedm ábelství vyvrhl." V tom dal híšníkm kajícím útchu,

Ra že
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že budotu-li horliv se káti a velmi ho milovati, tehdy budou moci jiné

pedstihnouti v milosti Spasitele Jezu Krista.

Dále dí evangelium : „A asn ráno jeden den" z téhodne „po sobot,**

to jest dnes, „pišly k hrobu, když slunce vzešlo." Tu vz, že tyto svaté

ženy jako vera pro hod židovský nadlaly mastí, ale mlely; avšak na

veer, jakož se konal hod židovský, pipravily masti, a pak dnes v nedli,

jež slula prvý den po hodu židovském, konen pišly k hrobu, byvše

ped nocí naveer u hrobu, a opt v noci ped sluncem, jakož sv. Jero"

nym dí. A tak srovnáš evangelisty. Nebo sv. Matouš dí, že na veer,

jenž se poíná prvý den po sobot, totiž od veera, jak židé den poínají,

pišla Maria Magdaléna a druhá Maria, aby ohledaly hrob, jako vera
veer; a ted svatý Marek dí, že pišly asn ráno, když vzešlo slunce^

totiž, kdy již den ukazovalo svými paprsky. Ale pochybovaly, jdouce

cestou, kdo by jim kámen odvalil od hrobu; protož ekly všecky spolu:

„Kdo nám odvalí kámen od dveí hrobu?" A Bh, jenž svých nezamešká

v dobré žádosti, pikázal andlu, aby jej odvalil: ne proto, aby Kristus

mohl vyjíti, ponvadž vyšel z života Panny Maric bez porušení, a vešel

k uenníkm skrze zavené dvée; ale proto, aby zastrašil rytíe, kteí

hrob stehli, a aby ukázal ženám, že hrob jest prázden, a povdl jim^

že vstal z mrtvých a že chce je pedejíti v Galilei. A tak když tyto ženy

pišly k této jeskyni neb komrce, v níž byl hrob, „pohlédše uzely od^

valený kámen." A aby ukázal svatý Marek, že nedarmo rozmlouvaly,

kdo by jim odvalil kámen, any by samy nemohly ho odvaliti, dí: „A byl"

neb jist byl „kámen velmi veliký." Dobe biskupové a knží hrob za^

valili, aby ho ueníci z hrobu lehce neukradli!

„A vešcdše ženy v hrob," to jest v tu jeskyni, v níž byl hrob,

„uzely mládence na pravici," t. andla v zpsobu mládence, obleeného

rouchem bílým. I lekly se," protože tla Kristova tu nebylo, a hrob byl

prázden. Ale andl dobrý, jako dobrý Boží posel, jinak in nežli dábel,

tšil ženy, ka: „Nebojte se!" nebo ponvadž „Ježíše hledáte Nazeretského

ukižovaného," vzte, že „vstal, a není tu," v hrob nyní tlestn, akoli

všudy jest podlé Božství. „Hle," totiž vizte, „místo, kde," totiž v nmž
„ho položili," že jest prázdné. Ale nechajíce hledání, a úmyslu tla jeho

mazání, „jdte a povzte ueníkm jeho" všem vbec, „a Petrovi," zvlášt

a pro zapení mistra svého nezoufá, ale obrát se, jiné ve víe potvrzuje.
v

Nebo tu dí sv. eho, že jest otázka, pro, když andl jmenoval apoštoly,

Petr jmenován jest jmenovit? dí, že proto, že, kdyby andl nejmenoval

ho zvlášt, protože mistra zapel, pijíti mezi ueníky by nesml; protož

jmenován jest jmenovit, aby nezoufal pro zapení. Dále ekl andl:

„pedejde vás v Galilei; tu ho uzíte, jakož ekl vám." Galilea, dí sv. Rejio^

„pestoupení" vykládá se; nebo již Vykupitel náš od utrpení k z mrtvých

vstání, od smrti k životu, od muky k oslav pestoupil, a po z mrtvých

vstání v Galilei od ueníkv vidn jest; nebo po z mrtvých vstání jeho

oslavc'
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oslaveného vidti budeme, jestli nyní od híchv k povýšení ctností pe^
stoupíme. To krátce podlé slov svatého evangelia.

Ale že hj vrné duši na tak veliký hod snad bylo ísti málo, protož

mže sob více útchy v svatém tení naleznouti. Hle, zpsobil milý

Spasitel, aby jeho z mrtvých vstání bylo skrze ženy jiným ohlášeno, takže

své matce díve, jakož za to máme, a evangelium nepovídá, ukázav se,

jiným ženám se ukázal, aby skrze n jiným jeho z mrtvých vstání bylo

oznámeno, proto, že jakož mén než apoštolé pochybily, taktéž aby díve
o jeho z mrtvých vstání vdouce, jim ic ohlásily. Nu, knží! když v ná"

sledování Krista pochybíte, napomencu^li vás ženy, mile pijmte; já
chci rád pijmouti, kdykoiivk m babka emu dobrému, a zvlášt abych

byl dobe živ, nauí. Ale druzí mají za bláznovství, aby ženy dobré jich

káraly, neb emu dobrému nauily, jakož i ueníci Kristovi, co jim svaté

ženy o Kristovi z jeho pikázaní pravily, to oni za bláznovství mli, jakož

dí sv. Lukáš v 24. k.

Pak, podle výkladu sv. ehoe, Krista s tmito ženami hledáme,

když v nho siln více, vní ctností jsouce naplnni a píkladem dobrých

skutkv k nmu, jenž za nás v hrob ležel, pospícháme. A jakož ony
ženy andly vidly, tak vrné duše, které taktéž ctnostmi jsou naplnny,

jakož sestry Kristovy andlská myšlení a zvlášt od Boha vzjevení mívají.

A andl sedl na pravici, aby ukázal, že již Kristus bídný a smrtelný

život pestoupil a již u vné radosti s andly jest posazen. A tak blost

roucha znamená plné Kristovo vítzství a skvostnou a velebnou za vítzství

odplatu, a netoliko jeho, ale i naši. Nebo slavné jeho z mrtvých vstání

i andlské i naše jest utšení: naše, že, dobeni skonáme, vstanouce po
nm z mrtvých, v radost vnou vstoupíme ; a andlské, že jich poet
naplníme. A že vrní, kteí Ježíše hledají, nemají se andlv strachovati

a tak smrti navštívení, znamená se, že ekl andl ženám hledajícím Ježíše

:

„Nebojte S2." Dísv. eho: Jako by vzjevn ekl andl: „Nech se ti bojí,

kteí nemilují nebeských obyvatel navštívení; nech se strachují ti, kteí

tlestnými žádostmi jsouce obtíženi, k jich tovaryšství aby mohli pijíti,

nedoufají: ale vy pro se bojíte, když své spolubydlitele vidíte?"

Hle andla sv. Matouš, jenž se jim ukázal, vypisuje, dí: „A byla tvá
jeho jako blesk, a roucho jeho jako sníh;" nebo v blesku hrza bázn
jest, ale v snhu blosti ochotnost. Protož že všemohoucí Bh i hrozný
jest híšným i ochotný spravedlivým správn jeho svdek z mrtvých vstání,

andl, i s bleskem tváe i v blosti ukázán jest, aby svým zpsobem
zastrašil zlé, i utšil vrné. A tše ženy svaté, dí jim: „Nebojte se! Ježíše

hledáte Nazaretského"; nebo kdož se svatým úmyslem Ježíše, jenž jest

Spasitel, hledají, ti jeho svatých andlv báti se nemají. A znamenité dí

sv. Matouš v 28. kap., že ekl andl ženám: „Nebojte se vy", nebo vím,
že Ježíše, jenž jest ukižován, hledáte; a tak nebojte se, milé paní, vy,

nech se zlí biskupové, knží, zákonníci, kteí ho muili, bojí, a ti rytíi
'''?.

a
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a odnci, kteí ješt u prázdného hrobu Ježíše stehou. Protož i ženy, radu^

jíce se, od hrobu k uenníkm bžely, a rytíi lekše se, jak mrtví u hrobu
leželi, jakož dí svatý Matouš. A co se stane zlým v soudný den, až se

sám Kristus oslavený ukáže? a kterak nebudou veseli ti, kteí, jsouce

dobe živi, hledají Ježíše, více práv, vyznávajíce vesele, a následujíce

staten milostivého Ježíše? k nimž v pravd mže dnes eeno býti:

„Ježíše hledáte Nazaretského, ukižovaného: vstal z mrtvých," to jest:

není mrtev ve vašich srdcích, ale živ milostí svou.

Co jest tím eeno: Kristus vstal z mrtvých ? Obživl. Co tím: Obživl?

Byv na tle mrtev, nyní živ jest, a již neume. Co nám tím ukázal?

Že všichni zememe a tak obživneme. On odumel híchu, že nehešil:

my zememe též, abychom byli v spravedlnosti živi. On obživl a již

nezeme: my obživli sme na duši milostí, již neumírejme. On vstav

z mrtvých, dí k Otci : Obživl sem a ješt s tebou jsem. On tak mocný,

mezi mrtvými položen, ale mezi mrtvými svoboden; a pes tetí den

mrtev neležel, aby jeho prorok v pravd byl nalezen, jenž dí: Obživneš

po dvou dnech, v tetí den nás vzkísíš. Na kíži v pátek vykoupil lovka

;

v sobotu odpoíval v hrob, dokonav úad, který byl pijal; tetí den,

jenž jest první den plného z mrtvých vstání jeho, vítz smrti ukázal se

novým lovkem. Též i my, kdož táhneme za naší hlavou Ježíšem, tento

den, totiž tento as, dokud jsme živi, neustávajíce nesme kíž svj, trvajíce

na nm, jako on trval na svém, až i nám ekne duch, abychom odpoinuli

od práce své. Neposlouchejme nikoho, kdož nám velí sestoupiti s kíže.

Hle, na nho volali: „Je^li král Israelský, nech sestoupí s kíže a budeme

mu viti." On nesestoupil; ale vtší vc, a moc ukázal, že mrtev byv,

obživl a mocn vstal, než byl ukázal, kdyby umíraje s kíže byl sestoupil.

Avšak nevili ti, kteí tak volali
; protož tch lháv neposlouchal, i ne^

sestoupil s kíže. Taktéž i my, bratí nejmilejší! nikoho neposlouchejme,

jenž nám radí sestoupiti s kíže; neposlouchejme v tom ani tla, ani

pátel tlestných krevních, ani ábla neb kterého ducha. Stjme na kíži,

umírejme na kíži, nech nás jiní složí s kíže. Krista, hlavu naši, složili

muži spravedliví: a nás nech složí milostiv andlé svatí; nebo když

tak nám se dokoná pátek, prvý den, po smrti, druhý den, budeme tlem
odpoívati šastn, ležeti blahoslavené, a spáti sladce v hrobích, ekajíce

blahoslavené nadje, to jest odplaty, a navštívení velikého Boha, jenž již

jako tetí den vzkísí naše tla, již k svému tlu v oslavenství pipo^

dobnná. Hle, nejmilejší! ti dni položil sem v práci, v odpo^

inku a v zmrtvých vstání, po nichž dej nám
Kristus bydliti v své radosti

!

V PONDLÍ
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V PONDLÍ PO VELIKONOCI.

Svatý Lukáš v 24. kapitole.

ten as dva z uedlníkJežíšových šli toho dne do msteka,

kteréž bylo vzdálí od Jeruzaléma hon šedesáte, jemuž

jméno Emaus. 14. A rozmlouvali vespolek o tch všech

vcech, kteréž se byly staly. 15. I stalo se, když rozmlouvali, a sebe se

otazovali, že i Ježíš, piblíživ se, šel s nimi. 16. Ale oi jejich držány

byly, aby ho nepoznali. 17. I ekl jim: „Které jsou to vci, o nichž

rozjímáte vespolek, jdouce, a jste smutní?" 18. A odpovdv jeden,

kterémuž jméno Kleofáš, ekl jemu: „Ty sám jsi z píchozích do

Jeruzaléma, ještos nevdl, co se stalo vnm tchto dn?" 19. Kte"

rýmž on ekl : „I co?" Oni pak ekli jemu : „O Ježíšovi Nazaretském,

kterýž byl muž prorok, mocný v slovu i v skutku, ped Bohem i pede

vším lidem, 20. Totiž kterak jej vydali pední knží a knížata naše na

odsouzení k smrti, i ukižovali jej. 21. My pak jsme se nadálí, že by on

ml vykoupiti Izraele. Ale nyní tomu všemu tetí den jest dnes, jakž

se to stalo. 22. Ale i ženy nkteré z našich zdsily nás, kteréž ráno

byly u hrobu, 23. A nenalezše tla jeho, pišly, pravíce, že také vidní

andl''
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andlské vidly, kteíž praví, že by živ byl. 24. 1 chodili nkteí z naších

k hrobu, a nalezli tak, jakž pravily ženy, ale jeho nevidli." 25. Tedy
-

on ekl jím : „O nesmyslní a zpozdilí srdcem k vení všemu tomu,

což mluvili proroci. 26. Zdaliž nemusil tch vcí trpti Kristus a vjíti

v slávu svou

?

" 27. A poav od Mojžíše a všech prorok, vykládal jím

všecka ta písma, kteráž o nm byla. 28. 1 piblížili se k msteku, do

kteréhož šli, a on potrh se, jako by chtl dále jíti. 29. Ale pinutili ho,

kouce: „Zsta s námi, nebo se jíž pipozdívá, a den se nachýlil."

I vsel, aby s nimi zstal. 3o. I stalo se, když sedl s nimi za stolem,

vzav chléb, dobroeil, a lámaje, podával jim. 3i. I otevíny jsou oí

jejich, a poznali ho. On pak odnesl se od nich. 32. I ekli vespolek

:

„Zdaliž srdce naše v nás nehoelo, když mluvil nám na cest, a když

otvíral nám písma ?" 33. A vstávše v tu hodinu, vrátili se do Jcruza^

léma, a nalezli shromáždných tch jedenácte, a ty, kteíž s nimi byli.

34. Ani praví: Ze vstal Pán práv, a ukázal se Šimonovi.

35. 1 vypravovali oni také to, co se stalo na cest,

a kterak ho poznali v lámání chleba.

rOTO SVATÉ EVANGELIUM JEST DOSTI
v

k rozumu vzjevnc a dlouhé; protož sv. eho nechtl ho

celého vyložiti, ale velmi krátce dokládal, kterak se Kristus

k tm ueníkm ml : že tak se jim ukázal zevn k oím
tclestným, kterak se dalo u nich vnit ped oima srde^

nýma; nebo oni stáli i milovali i pochybovali. A pán

Ježíš tlestn s nimi byl, a kdo by se jim byl neukázal ? A že tak o nm
mluvili, proto s nimi byl; ale že o nm pochybovali, proto se jim nc^

oznámil. S nimi mluvil, zatvrzelost rozumu káral, a tajemství písma

o sob vyložil; a že v jejich srdcích vrou jako poutník byl, umínil si

dále jíti, ne lživ, ale taký se jim ukázal na tle, jaký byl u nich v mysli.

Mli býti zkoušeni, aby ti, kteí ho ne jako Boha milovali, aspo jako

poutníka milovati mohli. A že ti bez milování býti nemohli, s nimiž jest

pravda (t. Ježíš) šla, do hospody ho jako poutníka „volají", ano psáno

jest, že „pinutili".'* Z toho zajisté píklad se vidí, že poutníci netoliko

voláni, ale do hospody taženi býti mají. Stl pipravili, krm pinesli,

a
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a Boha, jehož výkladem svatého písma nepoznali, po lámání chleba po^

znali. SI7ŠÍCC pikázaní Boží nejsou osvíceni, a konajíce jsou osvíceni.

Nebo psáno jest: Ne posluchai zákona spravedliví jsou ped Bohem,

ale plnii neb konatelé zákona budou spravedliví uinni; protož kdo

chce, co slyší, rozumti, chvátej to, emu porozuml, naplniti. Hle Pán
není poznán, když mluvil, a ráil se dáti poznati, když jest krmen. Protož

hospodáství, bratí nejmilejší! mflujte, skutky laskavé ite. Nebo proto

dí sv. Pavel : Láska bratrská bud mezi vámi, a hospodáství nezapomí"

nejte, nebo skrze to líbili se Bohu nkteí, pijímavše v hospodu andly.

Proto také Petr dí: „Hospodární totiž budte spolu bez reptání." Proto také

pravda Kristus dí: „Co ste jednomu z mých nejmenších uinili, mn ste ui^

nili." Hle ped soudem, když ve svých údech bývá pijat, píjemce sámnapo^
míná; avšak my k hospodáské lásce líní jsme. Uvažte, bratí! kterak veliká

hospodáství jest moc, k stolm svým Krista pijímejte, abyste vy od nho
k vným hodm byíi pijati; dejte svému hosti Kristovi pohostinství, a vás

na soudu ne jako poutníkv nezná, ale jako své vlastní pijme v království.

To celé kázaní sv. ehoe na to evangelium, krom jediného pí'
kladu malého. Hle, drahý papež, kterak krátce kázal ! Ale na poátku se

vymluvil, ka, že poslucham svým nemnohé chce vci mluviti, nebo
snad spíše prospjí; nebo asto krm, které málo bude dáno, chutnji

bývá pijímána. Krom výkladu svatého ehoe mže vrný kesan
v evangeliu tomto mnoho ješt užiteného své duši vybrati, v nmž pO"

loženo jest tvrté Kristovo velebr.é verejší ukázání. Nebo jakož svdí
evangelium, Kristus jako vera ptkrát se ukázal: nejprve Marii Magdalén
samé, jako píše sv. Jan v 20. k.; po druhé ženám, jako Lukáš i Matouš
píše; po tetí Petrovi, jako psáno jest v tomto evangeliu

;
po tvrté tmto

dvma ueníkm, a po páté ueníkm všem spolu bez Tomáše
; po šesté

ukázal se všem ueníkm osmý den, Jan v 20. k. ; po sedmé, u moe
Tiberiadského sedmi ueníkm; po osmé, jedenácti ueníkm na hoe
Galilejské, Mat. 28.; po deváté, jedenácti ueníkm, sedícím v Jeruzalém
na den vstoupení, Marek 16.; po desáté, nahoe Olivetské, již chtí vstou^

piti, všem spolu, jakož Lukáš v 24. k. píše. To desatero ukázání jest pO"

loženo ve tení, jakož se ukazoval po z mrtvých vstání až do na nebe

vstoupení; a akoli se vícekrát ukázal, však nemáme toho v evangeliu

psáno. A ukazoval se milostivý Spasitel, aby potšil zarmoucené, jakož

máme za to, že svou milou matku zarmoucenou a nepochybující navští"

vil ; a jiné také pro potšení navštívil. Po druhé, aby je ve víe potvrdil

a z nevry pokáral, jakož káral tyto dva ueníky, ka jim : „O blázni

a zpozdilí srdcem k vení!" A také aby je uil, jakož uinil v tomto
evangeliu i v jiných, dokazuje jim svého z mrtvých vstání, o nmž
v tomto evangeliu se dí, „že vstal Pán práv".

Tu znamenej, že Kristus vstal práv, brzce a nesmrteln, nám k na^

uení, abychme, kdož sme híchem smrtelným na duši umeli, vstali ze

S smrti
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smrti duchovní práv, nemyln, jako Samuel prorok byl k vli Saulov
od baby vzkíšen omyln. Takovým omylným vzkíšením vstávají ti,

kteí podle domnní babského se domnívají, že híchv jsou prázdni, když

se zpovídají, ale z úmyslu od híchu neupustí. Po druhé vstal záhy, aby^

ohme my, událo^li by se komu na duši zemíti, brzy z híchu vstali.

Proti tomu jsou všichni, kteí dlouho v híších leží, a již zvykem smrdí

jako Lazar. Po tetí vstal Kristus dokonale nesmrteln, takže již více ne^

zeme, abychme my, vstanouce z hích smrtelných, již neumírali. A tak

vstávají všichni ti, kteí jednou jsouce z híchu smrtelného Boží mocí
obživeni, neheší více do své smrti ; a ti s Kristem vstali práv, dokonale

a nesmrteln, a hledají nebeských vcí milého Krista, jenž vstav z mrtvých

slavný, sedí na pravici Boha Otce, a jenž mile rozmlouval s ueníky svými

v tomto evangeliu, v nmž jest mnoho nauení dobrých.

Prvé, že Kristus práv z mrtvých vstal. Druhé, že dobré jest, o jeho

umuení rozmlouvati; nebo on rád s tmi bývá, kteí o jeho umuení
laskav rozmlouvají. Tetí nauení, že tak se má Bh k lidem, jakož se

v

oni mají k nmu
;
jakož v kázání sv. ehoe jest již eeno, a to v tom

slov, že „oi jejich byly držány, aby ho nepoznaly." Nebo kdož Boha
nezná, toho také Bh nezná, totiž k milosti a k spasení, jen navrátí^li se

zase ku poznání Pána Boha svého. Po tvrté, že ti mají býti káráni, kteí

neví písmu Božímu; to v tom slov, že Kristus ekl jim: „O blázniví

a zpozdilí srdcem k vení ve všech" a dále. Po páté, že musí každý

trpti, chce^i spasen býti ; nebo ponvadž hlava Kristus musil trpti, a tak

vejíti v slávu svou, jakož sám dí v tomto evangeliu, i kterak údové

utrpení chtí ujíti? Po šesté, že lidé pocestní, již tuto slují poutníci, ti ne-'

toliko mají býti pijímáni mile, ale i prošeni; to v tom, že ueníci tito

nutkali Krista, aby s nimi zstal. Po sedmé, že pijímání v oplatce Bo"

žího tla, ádné dává poznání Krista ; to v tom : „Vzal chléb, požehnal

a lámal, a podával jim." A otevíny byly oi jejich a poznali ho." Tu dí

svatý Augustin, že praviv jim písmo, posvtil jim chleba v tlo své. To
jest slovo Augustina svatého. Po osmé, že srdce lidí nezatvrzených, písmem
Božím zapaluje se k dobrému. Hle tito praví: „Však srdce naše hoelo

v nás, když mluvil k nám a otvíral písmo."

Hle ta jsou nauení užitená v tomto evangeliu, ale jistiti, kteí to

ueníci byli, není užiteno ; o Kleofášovi jest jisto, o druhém nejisto. Též

Emaus hrádek, msteko ili ves byl, který užitek jistiti? avšak jest po^

dobnjší, že msteko, nebo i Jeruzalém Kristus nazval hrádkem, to jest

malým mstekem ohrazeným. Také tito ueníci, že ženám nevili a Pc^

trovi, když v Jeruzalém jim pravili, že Kristus z mrtvých vstal, ve víe
nepochybovali

; protož pro jich nestálost dí evangelium, „že se o sebe báli

na cest". Protož v tom obem nemají býti následováni, nebo ani nemáme
pochybovati o zmrtvých Kristov vstání, ani o sebe se báti prázdných

eí; nebo dí Kristus v 12. k. sv. Matouše, že z každého slova prázdného

lidé
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lidé dají poet v soudný den. A prázdné slovo, dí sv. eho, jest, kteréž

ani užitku nepinese, ani lovku není potebné. Protož teba úst pivírati

a mluviti e Boží, jakož dí sv. Petr: Mluví^li kdo, ten mluv^ jakožto ei
Boží. A tak ueníci tito když mluvili o Kristovi, nechavše povídání,

Kristus se piblížil k nim, ale neznám se jim ukázal ; a cht jich v dobré

ei utvrditi, aby od ní neodpadli, otázal se jich, které jsou ei, jež spolu

mluví? A tak potom dav jim milost slyšeti, uil je víe. A oni zase jsouce

vdni, žádali, aby s nimi zstal, neznajíce ho; „a on pedstíral, že dále

jde", jakož uinil bez selhání, a v tom nás nauil, abychme

k darm tlestným za nauením nekvapili, ale

ekali odplaty od pána Jezu Krista.

V UTERY
S2
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- M rj

V ÚTERÝ PO VELIKONOCI.

Svatý Lukáš v 24. kapitole:

ten as postavil se Ježíš u prosted nich, a ekl jim: „Pokoj

vám. "3y. Oni pak zhrozivše se apestrašení byvše, domní^

valí se, že by ducha vidli. 38. I dí jím: „Co se strašíte,

a pro myšlení vstupují na srdce vaše? 89. Vizte ruce mé i nohy mé,

já zajisté jsem ten. Dotýkejte se mne a vizte ; nebo duch tla a kosti

nemá, jako mne vidíte míti." 40.A povdv to, ukázal jim ruce i nohy.

41. Když pak oni ješt nevili pro radost, ale divili se, ekl jim:

„Mátmi tu co k jídlu?" 42. A oni podali jemu kusu ryby peené

a plástu strdi. 48. A vzav, pojedl ped nimi. 44. A ekl jim : „Tato

jsou slova, kteráž jsem mluvil vám, ješt byv s vámi: Ze se musí na^

plniti všecko, což psáno jest v zákon Mojžíšov a v prorocích

i v žalmích o mn." 45. Tedy otevel jím mysl, aby rozumlipísmm.

46. A ekl jim : „Tak jest psáno, a tak musil Kristus trpti, a tetího

dne z mrtvých vstáti. 47. A aby bylo kázáno ve

jménu jeho pokání a odpuštní

hích ve všech lidech."

V SVATEM
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SVATÉM TOMTO EVANGELIU UKA^
zuje sv. Lukáš, kterak se Ježíš již po páté ukázal ; nebo
toto ukázání stalo se v nedli, kdy se dva ueníci vrátili

z Emaus, a pravili jim, kterak se ml k nim na cest,

a že ho poznali po lámání chleba. A dokazuje jím milý

Spasitel ueníkm svým svého z mrtvých vstání temi
smysly, totiž : zrakem, hmatem a chutí, a potom zavírá

písmem i k sluchu, když jim ekl: „Tato jsou slova,

která jsem k vám mluvil, když jsem ješt s vámi byl."

A tak všecko evangelium jest o z mrtvých vstání Jezu Krista, o nmž dí

:

„Stál Ježíš mezi ueníky svými" ; stál uprosted, aby ho všichni vidli, aby

všem ochotn se ukázal, a tak aby všichni uvili. „A ekl jim: Pokoj

vám!" obyejným svým pozdravením k nim mluví, aby jejich strach od/*

razil, srdce u víe upokojil, aby ukázal, že on jest ten, jenž jim pikázal

ped svou smrtí, ka: „Do kterého domu vejdete, pozdravujte ho, kouce:
Pokoj tomuto domu!" Protož dí: „Pokoj vám! já jsem, nebojte se."

Tu vz, že ueníci Kristovi báli se Židv, jakož svdí svatý Jan
v 2o« k.

;
protož milý Spasitel podal jim pokoje, aby se nebáli, nebo ihned

ekl jim: „Nebojte se." Druhé, nemli pokoje s Bohem, protože nevili,

že by Kristus z mrtvých vstal, a tak byli i v tlestném nepokoji i du^

chovním. Protož teba jim bylo, aby milostivý Spasitel dal jim pokoj

;

nebo on proto se vtlil, narodil, umuen i z mrtvých vstal, aby uinil mír
mezi Bohem a lovkem, mezi lovkem a lovkem, a mezi lovkem
a jeho duchem. Pokoj lovk ruší proti Bohu trojím zpsobem : bud když
heší smrteln z kehkosti, jako z bázn, boje se smrti, tehdy ruší pokoj
vzvlášté proti Bohu Otci, jenž dal moc lovku, aby mohl setrvati, nepi"
voluje k híchu smrtelnému, až do smrti, již má radji trpti, nežli

k híchu smrtelnému pivoliti. A tak Petr vzvlášt zrušil mír Boha Otce
zapev Krista pro strach smrti. Po druhé, ruší lovk pokoj proti synu Bo"
žímu, když heší z nerozumu nebo z hlouposti, jenž dal lovku moU"
drost, aby se uml híchu varovati. A tak pokoj zrušil Pavel, protiv se

lidm Kristovým; protož on sám dí: „Nerozumje sem uinil." A po
tetí pokoj Ducha svatého ruší, kdož ze zloby heší; jako Jidáš, jenž z la"

komství zradil svého mistra, a biskupové a zákonníci, kteí ho ze závisti

na smrt pipravili. A týmž zpsobem nyní lidé pokoj Ducha svatého velmi
mnozí ruší, a zvlášt misti, knží a uení, i svtští rozumní, kteí bez

strachu smrti a vdouce, že jest hích, heší. Ó co jest Jidášv lakomých
a smilníkv knží a jiných, kteí proti rozumu heší, vdouce jist, že

lichva, svatokupectví, hnv i kostkáství jest hích smrtelný! A tm by
bylo potebí, aby jim milosrdný Kristus ekl: „Pokoj vám!" jež jest vle
v ctnosti utišení; nebo kdož má v své vli utišení v ctnosti, ten smrteln
neheší, a tak má pokoj s Bohem, že proti nmu není zlostný; má pokoj

S3 s lO"
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s lovkem bližním, že jeho jako sebe miluje; má po tetí pokoj s duchem
svým, že ho híchem neobtžuje.

A ten pokoj milosrdný Spasitel dal svým ueníkm i jiným všem^

kteí ho milují celým srdcem; a ti nemají se báti, nebo Kristus dí:

„Pokoj vám! já jsem, nebojte se!" Nebojte se mne jako obludy, ani jako

mrtvého; já jsem ten, jenž sem s vámi bydlil ped smrtí, a umel za

vás na kíži; nyní jsem živ, ten Ježíš, nebojte se!" A a jich tak laskav
pozdravil a jim se ukázal, pece v nich ješt báze a nevra nepestala;

protož dí evangelium: „A zarmoutivše se a ulekše se domnívali se, že

ducha vidí." Ti vci na n vstoupily: zármutek, báze a blud, pro nc^

vru; báli se jako lovka mrtvého, a bloudili, domnívajíce se neho
bludného ; nebo se domnívali ducha vidti, totiž že Kristus není ten lovk
tlestný, jenž umel na kíži. Protož dí svatý Bda, že ueníci znavše

Krista pravého lovka, s nímž tak dlouhý as obcovali, nevili, že když

zemel, že by mohl tetí den pravý lovk tlestný z mrtvých vstáti;

protož domnívají se, že ducha vidli, jejž vypustil pi smrti. Protož praví

evangelium : „domnívali se, že vidí ducha". Blud tento apoštolv jest blud

Manichev. To Bda. A vzal tu e Bda od svatého Augustina, a tak

oba se shodují, že apoštolé upadli v blud, jejž držel Manicheus kací, ka,
že Kristus nemá pravého tla, jakož lovk má míti, ale že má omylné
tlo ; a v ten blud upadli ueníci ted, že se domnívali, jako by ducha vi"

dli, a ne tlestného Krista.

Ale milostivý Spasitel nedal jim v tom bludu dlouho státi, nebo dále

dí evangelium; „I pravil jim: Co jste zarmouceni a myšlení vstupují

v srdce vaše?" Tu se jim Bohem ukazuje, že jim jejich myšlení ozna^

muje. A tak milostivý Ježíš sáh jim božsky v srdce jejich, tší je i kára;

tší ka: „Co jste zarmouceni?" kára ka: „a myšlení" t. bludná, zlá

„vstupují v srdce vaše?" Dí „vstupují" proto, že ta myšlení zlá nebyla

s hry od Boha, ale z dola od dábla; nebo jakož každé dobré myšlení

má poátek od Boha, tak každé myšlení zlé má poátek od dábla, nebo
od nho pochází každá lež, každý zlý blud, jenž jest híšný. Protož dí sv.

Bda: „Jaká myšlení? jen falešná a zlá, nebo Kristus by ztratil užitky

umuení, kdyby nebyla pravda z mrtvých vstání; jako kdyby dobrý orá
ekl: „Což sem nasel, to tu naleznu, totiž víru, jež v srdce vstoupila,

nebo s hry jest; ale myšlem' tato nesstoupila s hry, ale zdola v srdce

jako býlí vstoupila." To vše slepec drahý Bda.
„Vizte ruce mé i nohy mé, že já ten jsem; ohmatávejte a vizte, že

duch tla neb masa a kostí nemá, jako vidíte, že já mám." To ekl proto,

jakož dí sv. Ambrož, aby nadji svého z mrtvých vstání ukázal; nebo
„což hmotné jest, že se mže toho dotknouti, to tlo jest, a s tlem vsta^

neme ; ale ono slavné, a toto hrubé." To Ambrož. Ale duchovn ukazuje

Ježíš ruce i nohy, dává na vdomí, co dobrého nám uinil a z jaké žá^

dosti ; nebo rukama v písm znamená se skutek, a nohama žádost. Protož

uen"
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ueníci Kristovi mají uvažovati, co dobrého jim Kristus uinil a z jaké

žádosti ; a toho bychom se mli rozumem dohmatati a seznati, a tak uva^

žovati velmi jeho dobrodiní velikého.

„A když to pravil, ukázal jim ruce a nohy," v nichž byly heby na

kíži a rány. A když jim ukázal, znamení zstavil, ne že by nemohl

uzdraviti, ponvadž vtší vc uinil vstav z mrtvých ; ale zstavil poprvé

také proto, aby ve víe ueníkv potvrdil, podruhé, aby prose za nás

Otce, jakou smrt pro lovka trpl, vždy ukazoval; potetí, aby svým
vykoupeným synm ukázal, kterak milosrdn jim od vného zatracení

pomohl; potvrté, aby zlým na soudu ukázal, že spravedliv budou za^

traceni, proto že z tak velikého dobrodiní nebyli vdní; a popáté všem

svým svatým, aby byli veselí, že jsou tak velice od svého Spasitele milováni.

„A když ješt nevih," t. úplné, nebo již poínali viti „a divili se"

té divné nové vci, že sám lovk Kristus z mrtvých vstal; divili se pro

radost, již mli, vidouce svého milého a utšené hopána, jakož dí sv. Jan

v 20. k.: „Radovali se ueníci, uzevše Pána." Díve se lekli a zastrašili,

ale nyní se radovali; protož aby je ješt více ujistil a potšil i obveselil,

ekl jim: „Materii tud nco, co by se jedlo?" to jest: „Máte4i mi co dáti

pojísti?" Bda dí: „K dokázání pravého z mrtvých vstání netoliko chtl

býti dotknut od ueníkv, ale i jísti s nimi ráil, aby se nedomnívali, že

neúpln vstal, ale vili, že ádn vstal." To Bda. A vz, že chtl jísti,

ne že by poteboval svému tlu pokrmu, ani že bychme my po smrti

potebovali tlestného jídla, ale k dokázání, že má pravé tlo živé ; nebo
tla omylná, jež duch zlý na sebe vezma lidem se ukazuje, nemohou jísti,

jakož nejsou živa, akoli dábel je kácí neb nosí. „A oni dali jemu kus
ryby peené, a plástev medu. A když jedl ped nimi, vzav ostatky, dal

jim." Jakož eeno jest, že jedl pro dkaz pravého tla a z mrtvých vstání;

a to uinil ne z donucení, ale dobrovoln, a mocn. A jest v tom nauení,

že nkdy lovk pro jiných prospch mohl by jísti z lásky, akoliv by
svému tlu neml poteby jísti.

Pro Kristus po z mrtvých vstání jedl dvakrát rybu peenou? Svatý

Keho dí, že to není nadarmo, ale jest v tom tajemné nauení. A dí, že

ryba peená znamená umueného Krista; nebo on ráil se tajiti ve vo"

dách, to jest v pokušeních lidských, popaden chtl býti osidlem smrti

naší, a upeen jest v as svého umuení. Plástka medu byl nám na vzkí-
šení. A dí dále, že v jedné osob chtl dv vci ukázati, nebo med ve
vosku jest: med ve vosku jest božství v lovenství. A rybu jedl i chléb;

nebo on, jenž mohl peen býti jako ryba pro lovenství, chlebem nás

nakrmil z božství, jež dí: „Já jsem chléb, jenž s nebe sstoupil." Peenou rybu
jedl a chléb, aby tím pokrmem nám ukázal, že i utrpení z našeho lo"
venství nesl, i nasycení naše ze svého božství nám pipravil." Tak vy-

kládá sv. eho. Kdož mžeš, jez i Krista umueného jako rybu peenou
i jako chléb; a jez med, to jest požívej Kristova božství jako nejsladší

vd.
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vci. Nebo dí David: „Chutnejte, kterak sladký jest pán". A tak máme
jdouce po Kristu, i rybu peenou i chléb, ale s medem jísti ; nebo což tr«'

píme, máme v sladkosti Božství pijmouti. Nebo dí sv. eho dále : „Tak
své skutky Kristus ukazuje, aby nám cestu k následování ustlal. Hle v po^

krmu svém pán náš k ryb peené plástku chtl piložiti ; nebo ty v svém
tle k vnému odpoinutí pijímá, kteí zde utrpení cítí, avšak od milování
vnitní sladkosti neodstupují: A tak s peenou rybou med se pijímá; nebo
kdo zde pro pravdu zarmoucení pijímají, tam pravou sladkostí nasyceni

bývají." To sv. eho. Z té ei krátký smysl jest tento : že kdož zde pro

pravdu mile trpí, ten rybu peenou jí s medem; a sladkosti pravé bude
nasycen, když skonaje v utrpení život, bude pijat do vné radosti.

„Tato jsou slova, kteráž sem mluvil k vám, když sem ješt byl

s vámi." Tato slova, totiž naplnní slov, která sem mluvil ped smrtí,

ka: „Hle, jdeme do Jeruzaléma, a budou dokonány všecky vci, které

psány jsou od prorok o synu lovka; nebo dán bude pohanm, a po^

smíván bude a uplván, a když ho vzbiují, zabijí ho, a tetí den vstane

z mrtvých. Hle tato slova míní Kristus, že jsou naplnna, kteráž mluvil

ješt jsa s nimi smrtelný. A totéž napomenutí dal andl ženám, když

mrtvého v hrob hledaly; nebo jakož píše sv. Lukáš v 24. k. ekl jim

andl: „Co hledáte živého s mrtvými? není tu, ale vstal jest. Pomnte,
kterak mluvil k vám, když ješt v Galiíei byl, ka, že musí syn lovka
dán býti v ruce lidí híšných, a musí býti ukižován a tetí den z mrtvých

vstáti." Hle, tak jim pipomnl andl, a ony hned se pamatovaly ; nebo
hned potom stojí psáno: „A rozpomenuly se na slova jeho, a vrátivše se

od hrobu, pravily to vše jedenácti ueníkm a všem ostatním." Hle ty

všecky vci musely, ne z pinucení, ale z Boží vle naplnny býti, nebo
„psány jsou v zákon Mojžíšov, a v prorocích, a v žalmech o mn."
Tmi temi zavírá Kristus, mistr veliký, veškeren starý zákon; nebo
zákon Mojžíšv, totiž od Boha daný Mojžíšem, jsou knihy, v nichž jsou

pikázaní; a knihy prorocké jsou, v nichž jsou vzjevení; a knihy žalmv
jsou, v nichž jsou pikázaní, vzjevení a modlení. A tak zákon Mojžíšv,

paterý knihy, ten zákon ukazuje, co máme initi, a proroci ukazují, co

máme viti, a žalmy ukazují, co se máme modliti, abychom i správn

vili, i správn, co Bh pikázal, inili. A že i v Mojžíšov zákon
i v prorocích i v žalmech psáno jest o Kristovi, kterak jeho život ml býti,

a to vše bylo od Boha promluveno, protož muselo to vše naplnno býti, aby

Bh byl od nás v pravd nalezen jako vrný pán, jenž nemže selhati.

A že ueníci písma neumli, a by to vdouce práv vili, protož bylo

potebí jim mistra takového, jenž by najednou nauil je písmu podlé své

vle. Protož sv. Lukáš o tom mistru dále, že otevel jim smysl, aby písmu

rozumli, dí: „Tehdy," totiž po ukázám' rukou a nohou, a po chvále písma

»otevel jim smysl," to jest, dal jim rozum písma, jenž byl ped nimi

zaven, jakož i dnes ped židy a ped kesany sprostnými jest smysl

za^
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ven. A dále utvrzuje jejich rozum, dí Kristus: „že tak psáno jest",

t. jakož se stalo, „že musil Kristus trpti". To psáno jest v Danielovi

v 9. kap., že zabit bude Kristus. „A musil vstáti z mrtvých tetí den." To
píše Ozé prorok v 6. k., ka: „Obživí nás po dvou dnech a v tetí den

vzkísí nás." Obživí nás v naší hlav, v Kristovi; nebo Kristovo z mrtvých

vstání jest naše obživení i z mrtvých vstání. Protož ihned potom dí

Ozé prorok: „A budeme živi ped obliejem jeho, vdti budeme a ná'-

sledovati budeme, abychme poznali Pána;" budeme živi ped obliejem

jeho v radosti nebeské, vstanouce z mrtvých po své hlav, když zde,

vdouce, že on pro nás trpl, budeme ho následovati v utrpení. Protož

dí Kristus: „A kázati," totiž mají a musí „ve jménu jeho, jenž jest

Ježíš", to jest Spasitel, že nelze spasenu býti než Ježíšem ; nebo není

jiného jména, v kterém bychme mohli spaseni býti, jen to jméno Ježíš.

Co má býti kázáno, dí: „pokání", to se strany lovka, a „odpuštní

híchv ve všech lidech", to jest všem lidem, takže kdožkoli bude se

káti híchv, tomu Bh odpustí híchy skrze umuení Jezu Krista.

Tu bych ml íci, abych neprodléval, že pokání jest spáchaných

híchv želení a jiných se vystíhání, jakož praví svatí Augustin, eho,
Ambrož i jiní. A tak ten se kaje, kdož minulých híchv želí, a nikoli

do smrti se jich nechce dopustiti více; ale kdož zpovídaje se opt heší,

ten jest posmva pokání. Tak dí sv. Isidorus. A mají tito svatí základ

v slovu Kristovu, jenž dal pokání cizoložnici, ka : „Já tebe neodsuzuji

;

jdi a neheš více." Jan v 3. k. Hle, tu máš, že zapovdl jí vli k he-
šení, a to jest poátek pokání, a želení druhý. A pak dostiuinní zá"

leží v utrpení tlestném posty, modlitbami, nespaním, žízní, prací s bliž^

nimi v skutcích milosrdných, jež šlovou ovoce neb užitky pokání, o nichž

sv. Jan Ktitel ekl lidu na svém kázaní: „ite dstojné skutky po-'

kání." Lukáš 3. „A milostivý Kristus tak poal své kázaní, ka: ite
pokání." Matouš 4. „A opt ekl ueníkm," Luk. 13: „Nebudete^li i^

niti pokání, všichni tak zhynete."

Nyní tak klamatelé svta, falešní knží, nekáží, aby lidé inili slušné

pokání, híchv nechajíce nejprve z úmyslu a želíce jich srden, a ma"
jíce plnou vli, aby již se nedopouštli, a iníce skutky ádné, jakož

sem ekl; ale káží, že kdož dá peníze, ten odpuštní híchv má i muk
zbavení; a pidávají k tomu, aby ne tak holá byla lež, a vzjevné svato^

kupectví a lakomství, pravíce, že to dávají tm, kteí se ústy zpovídají

a v srdci skroušenost mají, nebo to jest tak, že kdož srden híchv
želí, a Bohu se z nich a potom knzi zpovídají, že Pán Bh jim ty

híchy odpustí. Ale kde jest dostiuinní za híchy? Pán Bh dí skrze

Ezechiele v 18. k.: „Uiní-Ii híšný pokání ze všech híchv, kteréž

uinil, a bude^i ostíhati pikázaní mých, a uiní^li soud a spravedlnost,

životem bude živ a neume; a na žádný jeho zloin, který uinil, ne"

vzpomenu." Hle tu jistota položena jest ádn kajícímu, že má odpuštní
híchv; ale musí uiniti pokání ze všech híchv, žele jich srden

Ti a
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a dosti za n dn: nejprv pikázaní zachovávaje po želení, a in soud,

rozsuzuje sám sebe, kterak tžce hešil; a in spravedlnost, zaviniWi

co proti bližnímu, aby jemu dosti uinil, a sám k sob spravedlnost,

aby jakož mnoho hešil, aby také tak mnoho trpl. Nebo to jest spra^

vedlivé podlé Písma; ale ne to, aby jeden daje peníze a maje skrou-*

šenost, zemev, ihned v radost nebeskou šel, híchv velmi mnoho mv,
a druhý nedaje penz, zemra, aby muky trpl, mv vtší skroušenost

a hešiv mnohem mén nežli onen; a opt, kdyby dva byli: jeden, jenž

padesát let hešil smrtelnými híchy ze vší zvle tlesíné, a nikdy se

nekál, a druhý, jenž práv tak dobe byl živ, nikdy smrteln nezhešiv

;

a prvý, aby maje velmi malou skroušenost, jež. by híchy shladila,

a daje peníze papeži, aby ihned umel, a druhý, maje vtší skroušenost,

ale nedaje penz, aby také ihned umel, neuiniv dosti za všední malé
híšky; tehdy onen ihned bez muk byl by v nebeské radosti pro pe^

níže, jakož oni káží, a tento druhý byl by v mukách, byv vždy dobrý,

nebo papeži penz nedal! A kde vzal papež tak nerovnou moc? Zdali

Kristus na peníze pjil jemu té moci? jenž dí, sv. Lukáš v 12. k. : „Sluha

vda vli pána svého a nein, ranami bude bit mnohými." A ten, jenž

padesát let na píklad velmi zle byl živ, a neinil, co Pán Bh pikázal,

znaje vli jeho, nebude nic trpti, dav peníze papeži? A tak nebude

Kristovo slovo pravé, jež dí, že bude bit ranami mnohými! A opt:
Kristus musil trpti, a tak vejíti v slávu svou; a ten dav peníze, byv

velmi zle živ padesát let, a mv po své vli tlestnou libost, netrp
nieho, pjde v oslavu svou, z hodv tlestných ihned na hody vné
i tkstné i duchovní, v oslav i duše i tla, duše nyní a tla po z mrtvých

vstání ? A kterak to mže býti podlé spravedlnosti Boží ? Protož dí sv. Je^

ronym : „Nemže býti, aby kdo z rozkoše zdejší šel ihned v rozkoš blahoslav

venství." A opt, kdyby tak bylo, tehdy v tch všech, kteí by mli
skroušenost teba malou, a zpovídali se tm klamam a dali jim pe^'

níže, zahynula by tetí ástka pokání, jež jest za híchy dostiuinní.

Nebo pokání pravého prvá ástka jest skroušenost, to jest srdené

híchv želení; druhá ástka zpovd Bohu aspo, nebyío^i by knze;
a tetí jest dostiuinní, a to mže býti nkdy velikou skroušeností. Pak
to dostiuinní v takých odpuštních híchv i muk zahyne ve všech

tch, kteí se zpovídají a mají kterakkoli malikou skroušenost, a dají

peníze; nebo kterýkoli by tu na zpovdi zemel, ten podlé jejich

odpustkv ihned by do nebes šel. A ponvadž tak jest, tehdy nižádný

po zpovdi, dada peníze, není zavázán k dostiuinní modlitbami,

posty, almužnami, ani bližnímu odinním; dvod jest: nebo ted i hích,

i vina, i muka jsou již každému z nich odpuštny, takže každý, kdyby

umel, hned by do nebe pišel! A tak ted ti knží darmo na zpovdi

dávají jim pokání v post, v almužn a v modlitbách, ponvadž již

jest tak jim odpuštno, že nic nemají za to v pedpeklí trpti, a zde

zcela nic.

A
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A mohl by nkdo, zpovídaje se, íci knzi: „Milý knze! tyto pe^

níže já tob dám; prosím, zajis mi také, abych jich darmo nedaí."

A on dí: „Máš papežovy listy na to." A tento by ek!: „Rád bych

ml jistjší; kdybych ml Kristv list na to, nebo dva rukojmí aspo:
Petra a Pavla, kteí v tom úad byli, a nikdy takých listv a o
pustkv nedávali!" A jist že se knzi nedostane ujištní, jakož neví

sám o sob, do nebe^i ili do pekla ptijde; a papež také tak málo ví

jako sedlák, bude^li sám spasen nebo nebude, le jestliže by mu ráil

vzjeviti, jakož i sedláku, kterémuž ráí, jako apoštolm a jiným svatým
vzjevil; ale bez pokání jich nespasil, alebrž velikým utrpením. Protož

oni takových odpustkú nedávali, ale kázali, aby lidé káli se z híchúv,

chtí^li býti spaseni, a vystíhali nás, abychme se varovali lstivých a fa"

lesných Kristv a prorokv; jakož sám Kristus vystíhal v 24. k. sv.

Matouše, a po nm sv. Petr, ka : „Byli falešní prorokové v lidu, jakož

i mezi vámi budou misti lživí." A ukazuje potom kteí, ka : „od nichž

cesta pravdy bude v posmch, a výmysl mými slovy v lakomství budou
na vás kupiti." A opt potom dí, že oni jsou to, kteí klamou duše

nestálé a mají srdce vzvyklé v lakomství, synové zloeenství, opustivše

pravou cestu, vzblottdili, jdouce cestou Balárnovou. Hle sv. Petr tu vypi^

suje ty lakomce, prorokovav, že budou mezi námi falešní prorokové,

jako jsou ti, kteí íkají, že každý, kdož dá peníze a bude míti skroušené

srdce, že bude ihned i híchv i muk zbaven zemra. Tm prorokm
cesta pravdy jest na posmch ; nebo když nkdo dí : „Pece odpuštní
hích má býti zadarmo dáno, to jest bez penz," jako dí Spasitel; tehdy

hned posmívají se jako bláznu a druzí osopíce se, praví: „To kací!"

a nazývá je sv. Petr mistry. Nebo obyejn doktoi v právích, v usta^

noveních papežských, ti vymýšlejí chytré ei, kterými klamou lid.

Protož dí sv. Petr: „A vymyšlenými slovy v lakomství budou na vás

kupiti." I zda^li není e chytrá a vymyšlená, že kdo dá peníze, ten

bude i híchv i muk zbaven po skroušení a po zpovdi, budsi díve
kterakkoli veliký híšník? A zda^li není kupectví v ei chytré, že kdo
chce míti odpuštní hích a zbavení muk, aby dal tolik penz, jako by
utratil, jeda nebo jda do íma? a ješt že v tom papež veliké milo^

srdenství iní, zbavuj** lovka námahy cesty tak daleké a dom po'

sílaje tak velikou milost z plnosti své moci, kterou má! a mže uiniti

co chce, a pošle koho chce do pekla a koho chce pošle do nebes, a komu
chce odpustí híchy a muky.

Pak tmi slovy kupí na lidech lakomí misti Antikristovi ; a akoli
by lid z kázaní slova Božího kál se ádn, nespoléhaje na jich ei, ale

oni svedou lid, že opustí pikázaní Boží a bude spoléhati na ty odpustky
a muk zbavení skrze dání penz a tak se vzklame. Protož dí Pán Bh
v Isaiášovi v 3. k.: „Lide mj, ti, kteí té blahoslaveným nazývají, ti

tebe klamou, a cestu krok tvých tob ruší." Blahoslavený nazývají lid,

když íkají: jste hích i muk prázdni. Nebo každý lovk, který je

T2 híchv
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híchv i muk prázden, ten je blahoslaven; a tak blahoslavíce lid, klamou
lid, když íkají, a ono tak není. A tak krok dobrých v pokání a ná-

sledování Krista a svatých cestu lidu ruší, takže lid by se kál ádn
a následoval by v utrpení svaté, ale opustí. Protož hned potom dí Isaiáš

:

„Stojí, aby soudil Pán Bh; nebo jist on je hotov, aby soudil, a dal

každému podlé jeho zasloužení." A tak naplní se proroctví Isaiáše

v 9. kap., že budou ti, kteí blahoslaví tento lid, svádjíce jej, i ten lid,

jejž blahoslaví poraženi, totiž zatracením ; nebo oni tyto klamou a tito

budou zklamáni a tak obojí do vné šachty upadnou. Jakož dí Kristus

v 15. k. sv. Matouše: „Povedc-li slepý slepého, oba v jámu upadnou."

A to ekl po oné ei: „Ob, která ode mne jest, tob bude platná."

Tak nauili knží starého zákona lid, když by otec nebo matka co

chtla míti od syna i od dcery, aby jim nic nedali, kouce: „Ote nebo

matko, lépe jest, abych dal Bohu na ob, nebo ta tob i mn pro-

spje k spasení." A tak dávali knzi obti a otci a matce nedávali;

a tak, jak jim Kristus svdí, obojí toto pikázaní Boží pestoupili:

„Cti otce svého i matku svou," oni bránili dávati a tito, majíce dávati,

nedávali. Totéž nyní uí, aby dávali knžím, nebo budou míti hích
i muk zbavení; ale nevelí dávati chudému otci, chudé matce i jiným

chudým a lid jako slepý leze za nimi. Ale mají vdti, že v soudný den

Kristus praví: „Byl sem laen, nakrmili ste mne, žízniv a napojili ste

mne, nahý a odli ste mne, hostem a pijali ste mne: Pojdte, pože-

hnaní, pijmte království." Hle, tu bude jisté híchv i muk zbavení

a tu slyšíš, pro: že ne proto, že by peníze na válku papežovi dávali,

ani proto, že sem a tam po odpustcích bhali, ani proto, že s knžími
se umlouvali o odpuštní hích; ale že každý, jakož dí sv. Pavel, což

bude síti, to bude žíti : z veliké lásky vné spasení a z nepokání hích
vné zatracení. Protož potebí jest nám knžím, abychom, kajíce se

z hích, kázali všemu lidu pokání, aby se lidé káli; nebo skrze jméno

Ježíšovo budou míti odpuštní híchv. Nebo dí Ježíš na

konci evangelia: „A kázati ve jménu jeho pokání

a odpuštní hích ve všech lidech."

NEDLE
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NEDLE PRVNÍ PO VELIKONOCI.

Sv. Jan v 20. kapitole.

dyž pak byl veer toho dne, kterýž jest první po so^

bot, a dvée byly zavíny, kdež bylí ttedíníci shro^

máždni, pro strach Židovský, pišel Ježíš, a stál

u prosted, a ekl jím; „Pokoj vám." 20. A to povdv, ukázal

jim ruce i bok svj. I zradovali se uedlníci, vidouce Pána.

21. Tedy ekl jim Ježíš opt: „Pokoj vám. Jakož mne poslal

Otec, tak i já posílám vás." 22. A to povdv, dechl, a ekl

jim; „Pijmte Ducha svatého. 23. Kterýmžkoli odpustili byste

híchy, odpouštjí se jím; kterýmžkoli zadrželi byste, zadržáni

jsou." 24. Tomáš pak, jeden ze dvanácti, kterýž sloul Didymus,

nebyl s nimi, když byl pišel Ježíš. 25. I ekli jemu jiní uedl"

níci; „Vidli jsme Pána." Ale on ekl jim; „Le uzím v rukou

jeho bodení heb, a vpustím prst svj v místo heb, a ruku

svou vložím v bok jeho, nikoli neuvím." 26. A po osmi dnech

opt uedlníci jeho byli vnit, a Tomáš s nimi. Pišel Ježíš, a

dvée byly zavíny, i stál u prosted a ekl: „Pokoj vám." 27. Po^-

T3 tom
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tom ekl Tomášovi: „Vložiž prst svj sem, a viz ruce mé, a

vztáhni ruku svou, a vpus v bok mj, a nebudiž nevící, ale

vrný." 28. I odpovdl Tomáš a ekl jemu: „Pán mj a Bh
v

mut! 29. Uí jemu Jezis; „Zes mne videi, Fomasi, uvenl ^si.

Blahoslavení, kteíž nevidli, a uvili." 30. Mnohé zajisté i jiné

divy inil Ježíš prcá obliejem uedlník svých, kteíž nejsou za^

psáni v knize této. 31. Ale tito zapsáni jsou, abyste v^

nli, že Ježíš jest Kristus, Syn Boží, a abyste

více, život mli ve jménu jeho.

VAT EVANGELIUM TOTO UKAZUJE
dvody Kristovy, jimiž k prospchu církve svaté ukázal

Í^~ ueníkm, že ádn z mrtvých vstal. A toto ukázání

Kristovo bylo páté a poslední na Velikonoci, jakož

jsem položil v pondlním evangeliu, a to rozumjíce

o ukázání tíestném v evangeliu položeném; nebo
máme za to, že své milé matce nejprve se ukázal,

totiž vnitním ukázáním. Nebo ponvadž ona byla

pokladnice neb skín víry kesanské v pátek a v sobotu, protož

Kristus, že tak víru zachovala, a ze své vdnosti k matice své, jí

nejprve vzjevií své z mrtvých vstání, neli tlestn, ale v duši; a to

vzjevení mnohem pevnji ona pijala než ueníci, kteí vidvše ho t-'

lestn, ješt pochybovali. A tak že dí evangelium svatého Marka, že se

nejprve ukázal Marii Magdalén, to jest pravda o ukázání tíestném,

jakož se ukázal tlestn ueníkm podlé tohoto evangelia, jež dí: „Když
byl veer toho dne jednoho z téhodne", to jest prvý den po sobot ži"

dovské, a tak den vzkíšení Kristova, „když se ueníci sešli", kteí ve

dne byli se rozbhli pro báze ped Židy, aby jich nezjímali, „a byly

dvée zaveny", podlé úmyslu ueníkv, aby ped Židy se vystíhali;

ale podlé Božího zpsobu byly zaveny dvée pro ukázání slavnosti tla

Kristova, jenž zavenými dvemi vešel. A že ueníci byli zarmouceni,

i pro strach ped Židy i pro smrt Kristovu, protož „pišed Ježíš stál

u prosted, a ekl jim: Pokoj vám!" Tím pozdravením je tšil, aby se

Žid nebáli a jeho se, že k nim pišel pozd, nelekali, a aby ho po^

znali. „A když to vece," k vtšímu utšení a ujištní „ukázal jim ruce

a bok", aby ho poznali, že on jest ten, v témž tle, jenž jim ped smrtí

pokoj sliboval, a že je jako pán a mistr prvé spravoval; a k velikému

dkazu
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dkazu ukázal jim veliké znamení, ruce s jizvami a bok, ne že by rány

nebyly uzdraveny, ale aby ukázal, že všecko totéž tlo jest, zstavil

znamení, a pro jiné píiny, jakož díve eeno jest. „Protož radovali se

uedlníci," proti dvojímu zarmoucení díve eenému „uzevše Pána",

pro jehož smrt byli smutní. „Tehdy pravil jim opt: Pokoj vám!" ka
po druhé: „Pokoj vám!" ukazuje jim pokoj budcucí vný; a ihned

ukazuje jim cestu, jíž mají k tomuto vnému pokoji pijíti, ka: „Jakož

poslal mne otec," totiž, abych vyznav::! a kázal pravdu, „i já posílám

vás", abyste pravdu vyznávali a kázali. A že vyznávání pravdy a kázaní,

aby bylo prospšné jim i lidu, poteba jest pomoci veliké, protož zna--

msnit „dechl na n, ka jim: Vezmte Ducha svatého", to jest dar

Ducha svatého v moci a v umní. A tímto dechnutím uí, že i Duch
svatý i dary Ducha svatého od nho pocházejí, jakož i od Otce ; nebo
ne darmo, ani z nekázn jako dít dechl tak na n.

A ten zvyk mají nyní biskupové, když knze svtí, že dýchají na

n, pravíce: „Vezmte Ducha svatého!" Ale ne ihned se tak stane, jak

oni praví; nebo té moci nemají, aby dávali Ducha svatého, jakož na

mnohých místech dokazuje sv. Augustin, ka: že nemže dáti Ducha

svatého nižádný než Buh. A že Kristus, jakožto lovk, nedal Ducha
svatého, ale vzal, protož na to slovo, že Kristus ekl: „Pijmte Ducha
svatého," dí svatý Augustin: „I kterak není Bohem Kristus, když dává

Ducha svatého?" A tak Kristus, že jest pravý Bh a syn Otce Boha, dal

Ducha svatého; a že jest lovk stvoený, pijal Ducha svatého. Ne tak

apoštolé, aniž jiní knzi dávají Ducha svatého, a mohou mluviti ná^

božn a prositi Pána Boha, aby dal Ducha svatého, a klásti ruce na lidi,

aby jim dal Pán Buh Ducha svatého. A díš^li: Pro by ihned nepijal

knz Ducha svatého, když biskup svt ho dí: „PijmSte Ducha sva^

tého?" Dím, že proto: po prvé, že biskup nemá té moci, aby dal Ducha
svatého

; po druhé proto, že ten, jenž knžství pijímá, snad jest v híše

smrtelném, jenž vyhání Ducha svatého a nedopouští ho v híšného:

po tetí proto, že ted obyejn biskupové jsou v híších smrtelných

;

v smilství, v pýše, v lakomství a v svatokupectví, protož nejsou hodni,

aby Ducha svatého jim vyprosili. Ale díve apoštolé svatí, jakož píše

sv. Lukáš v Skutcích apoštolských, kladli ruce na lidi a modlili se za n,
a pijímali Ducha svatého, takže umli kázati, a eí mnohých jazyk
mluviti, a divy initi; nebo s obou stran byli dobí; apoštolé úmysl
dobrý mli, a oni s druhé strany také, protož dary Ducha svátého pi"
jímali. A kdyby ješt byli tací s obou stran, ješt by Pán Bh dal své

dary, aby staten jeho slovo kázali a v církvi svaté prospívali.

Také mže býti i bývá asto, že a biskup jest zlý, pece ten, který

od nho s dobrým úmyslem a ádem nábožn svcení pijímá, dar

Ducha svatého pijímá: ne od toho biskupa, ale od vyššího, jenž zvlášt

svtí své vrné, od Krista; jakož i když zlý knz ktí, nebo rozhešuje,

lovk maje dobrou vli, pijímá Ducha svatého od Krista skrze skutek

zlého
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zlého knze. Protož na to slovo: „Pijmte Ducha svatého" nemá lovk
spolehnouti, aby ihned, když dí biskup anebo knz k lidem kterým ta

slova, že by ihned oni pijali Ducha svatého ; nebo ta moc jest samému
Bohu zachována, že komuž on dí: „Vezmi Ducha svatého", a cht to

tak pln míti jako v apoštolích, tehdy ihned bude míti Ducha svatého;

protož když ekl Kristus ueníkm svým, dechnuv na n: „Pijmte
Ducha svatého", tehdy ihned pijali. A nedomnívej se, že by to dechnutí

vtrné byl Duch svatý, neb opt jazýkové ohniví, v nichž dán jest

apoštolm Duch svatý, neb opt holubice zpsob, kteráž jest nad Kristem
vidna na ktu; nebo všecky ty ti vci jsou stvoeny, a Duch svatý

není stvoení, ale Bh vný, jenž všecky ty vci stvoil a jenž híchy
odpouští ; nebo ihned dí Kristus : „Kterým odpustíte híchy, odpouštjí
se jim." Tu dí sv. Augustin: To jest. Duch svatý odpouští, ale ne vy.

„A kterým zadržíte, zadržány jsou."

Tu vz, že se knží nadýmají a pyšní tím slovem Kristovým, do"

mnívajíce se, že jest na jejich vli úpln, aby komuž chtí híchy odpu^
stiti, aby byly odpuštny, a komuž chtí zadržeti, aby byly zadrženy.

Protož proti takým mluví sv. Jeroným na ono slovo Kristovo: „Tob
dám klíe království nebeského ; a cožkoli svážeš na zemi, bude svázáno

i na nebi" a dí takto: „Tomuto nkteí nerozumjíce, pijímají nco
pýchy zákonníkv starého zákona, takže se domnívají, jakoby potupili

nevinné a rozvázali vinné, ano ped Bohem ne soud knžský, ale život

híšných se váží. teme v Levitiku o malomocných, že pikázáno jim,

aby se ukazovali knžím, a mli^li by malomocenství, tehdy že by od

knží byli neistí; ne že by knží malomocné inili a neisté, ale aby

mli poznání malomocného a nemalomocného, a aby mohli rozeznati,

který istý a který neistý jest. Protož jako tam malomocného knz ne'

istým iní, tak i ted váže a rozvazuje biskup neb knz: ne ty, kteí

nevinni jsou neb vinni, ale z úadu svého, když híšník slyší rozdíly,

ví, který svázán má býti a který rozvázán." To vše sv. Jeroným. Na
to slovo dí mistr hlubokých smyslv, že tu vzjevn se ukazuje, že Bh
nenásleduje knžského soudu, jenž vzklamáním a nerozeznáváním soudí

;

ale Bh vždy soudí podlé pravdy, když odpouští neb zadržuje híchy.

To mistr ten.

Hle, z ei sv. Jeronýma vidíš, že chlubili4i se v starém zákon
knží, že by oni od malomocenství uzdravovali, jen ohledávajíce, jesli

lovk od malomocenství uzdraven, a neuzdravujíce, tehdy se lživ

pyšnili; též ekli, že moc mli, aby kohož chtí malomocným uinili.

Tak nynjší knží, majíce moc ohledati híšného, ale ne vyistiti duše

od hícha, ani zprzniti toho duše, jehož není zprznna, praví^li, že oni

mají moc, aby vyistili svým odpuštním, neb zadrželi kajícímu, tehdy

lživ a marn se pyšní, a chápají se moci, jež na samého Pána Boha

se sluší; nebo on sám jest ten, jenž mže svou mocí duši obživiti mi^

lostí a vyistiti od híchu, jakož sám ji mohl stvoiti. Protož ekl Kristus

uedl''
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uedlníkm: „Pijmte Ducha svatého: kterým odpustíte híchy, odpu"

stny jsou." To jest, dí Augustin: „Duch svatý odpouští, ale ne vy."

A jinde dí sv. Augustin na ono slovo: „Hle, beránek Boží, jenž snímá
híchy svta" : „Nižádný se nechápej, aniž íkej, že by on snímal svta
híchy. Již piln znamenejte, proti kterým pyšným prstem ukazoval Jan

;

ješt se kacíi nenarodili, a již byli ukázáni; proti tm volal Jan od Jor^

dánu." To svatý Augustin. A domnívá se, že svatý Jan prstem ukázav

na Krista a ka: „Hle, beránek Boží, jenž snímá híchy svta", to jest

lidské, tím promluvením a ukázáním potupil kacíe, kteí se chápali,

pravíce, že oni mají moc svou, jíž odpouštjí híchy. A tak svatý Augustin,

veliký uitel svatého písma, ukazuje, že všichni ti jsou kacíi, kteí vše^

ten se chápají a mají za to, že kdo jiný krom Boha odpouští híchy.

A mluví na ono slovo, které ekl Kristus o Marii Magdalén : „Odpou^
štjí se jí híchové mnozí", že ten lovk, jenž Bohem není, nemže
híchv odpustiti, a dokazuje, že Simon, maje za to, že pouhý lovk,
to jest lovk, jenž Bohem není, nemže híchv odpustiti, a maje za

to, že Kristus lovk nemže híchv odpustiti, byl mén zlý než ten

kací, kterýž dí, že on (ten kací) híchy odpouští. I mluví takto svatý

Augustin: „Zákonník Simon lepší (t. mén zlý); nebo když se do^

mníval, že Kristus jest lovk (pouhý, ne Bh), nevil, že by od lo'

veka (pouhého) mohly býti odpuštny híchy; protož Židm lepší

rozum se zdál než kacím. Židé ekli: „Kdo jest tento, jenž híchy od"

pouští? smí si to osobití lovk?" Co zase dí kací: „Já odpouštím, já

vyišuji, já svaté iním!" Odpovz tomu (kacíi) ne já, ale Kristus:

O love! když já od Židv mínn jsem lovkem, ne Bohem, odpu"

štní híchv ode mne že by bylo, nedomnívali se. Ne já (Augustin),

tob, ale odpovz tob Kristus (ka): O, kacíi! ty jsa lovkem (ne

Bohem), díš : Pojd, ženo, já t spasím ! Já, když za lovka (ne Boha)

jsem byl pokládán, ekl jsem: Jdi ženo, víra" tvá t spasila. Odpovídají

(knží pyšní), nevdouce, co mluví, jako dí apoštol (Pavel), a praví:

Neodpouštjí^li lidé híchv, lež jest, že dí Kristus : Kteréž rozvážete na
zemi, rozvázáni budou i v nebi. Nevíte (totiž: i zdali nevíte), pro to

eeno jest? Dáti ml Pán (Kristus) lidem Ducha svatého, a od toho

Ducha svatého aby jeho vrným byly odpouštny híchy. Nebo co jsi,

love! le neduživý, jenž zdraví potebuješ? chceš mn býti lékaem?
ba se mnou hledej léku ! Nebo aby to vzjevnji ukázal Pán (Kristus), od
Ducha svatého, jejž dal uedlníkm svým, že híchy se odpouštjí, ale ne
pro zásluhy lidské, na jednom míst takto dí : Pijmte Ducha svatého

;

ihned pidal: odpustíte^li komu híchy, odpouštjí se jemu, to jest:

Duch svatý odpouští, ne vy." To vše sv. Augustin slovo od slova, do"
kazuje, že nižádný lovk nemže híchv odpustiti, jen je^li Bh, jako
Kristus.

A aby ješt lépe bylo rozumno, vz, že híchy odpustiti nkdo
mže mocí svou, jíž od nižádného nemá: a tak sám Buh Otec, Syn i Duch

Ui svatý
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svatý mže odpustiti híchy a žádný jiný, a to odpuštní jest nejvyšší.

Po druhé mže nkdo híchy odpustiti ihned nejdstojnji tou mocí:

zásluhou; a tak Kristus jakožto lovk, že jest nejdstojnjší knz, svou

zásluhou, že pracoval a ukrutnou smrt a ohavnou pro híchy lidí trpl,

má moc od božství propjenou, aby híchy odpouštl, komuž ráí;

a nižádný jiný knz neb lovk nemá tak té moci. Po tetí mže nkdo
híchy odpustiti tak, že poznaje híchy lovka a uslyše jeho úmysl,

a znamenaje žádost jeho, i dí, že jemu jsou híchy odpuštny, takto:

„Hle, milý brate ! žeííš^-li srden híchv a nechceš-íi více hešiti, a nyní

Boží pikázaní všechna chceš plniti, já pravím tob, že jsou híchy tvoje

odpuštny." A tuto tetí moc mají knží, podlé výkladu sv. Augustina,

svatého Jeronýma a mistra hlubokých smyslv. A tak sám Bh svou

mocí nejprve odpouští híchy; po druhé Kristus, jakožto lovk, nejvýše

po božství svou zásluhou všem, kteí budou spaseni, odpouští híchy;

po tetí nejníže knží odpouštjí híchy, když z moci propjené soudí

a oznamují, komu Bh odpouští híchy. A pak Bh tomu zadržuje

híchy, komu jich nechce odpustiti, že se nekaje ; též i Kristus zadržuje,

komuž jeho umuení neshlazuje híchv; a knží zadržují, a jinak za^

držeti nemohou, jediné že oznámiti mají, komu Bh híchy zadržuje,

jako takto pravíce: „Hle, brachu! ty nechceš se káti ze smilství; pán
Bh tob neodpustí, dokud se nebudeš káti, aniž já mohu tebe roz^

hešiti." A z toho vidíš, že nelze jest lovku býti vyištnu od hícha,

le jen Boží mocí a Kristovou zásluhou
; protož dí Kristus svým uedl"

níkm : „Beze mne nic nemžete uiniti." Protož volej si papež, biskup,

neb jiný knz, co chce, ka lovku: „Já tob híchy odpouštím, já t
i híchv i muk zbavuji!" nezbaví^li Pán Bh, a to ješt lovka, jenž

želí híchv srden, nic ho nespasí jich volání. Proto, že lovk nemže
nic uiniti, ani pomysliti co dobrého sám od sebe, le dá''li Bh, ani

papež, ani kdo jiný, jakož nemže lovku dáti želení za hích: taktéž

nemže ani híchv ani muk zbaviti, jež má trpti za hích.

Také po tvrté, má moc každý lovk odpouštti híchy tak, že

odpustiti mže vinu bližnímu, kterouž proti nmu uinil, a to tak, že

nechce se mstíti, ani zlostn hnvati; a tu moc dal Kristus každému
lovku, o níž íká v Otenáši: „jakož i my odpouštíme svým vinníkm."

A tak nkterá bába více híchv odpustila bližním, než nkterý snad

papež, biskup nebo jiný knz. A kdybys se toho lekl : hle. Panna

Maria, jež jsouc starou babou, zemela, ta více híchv odpustila než

Petr apoštol; nebo ona všem odpustila, kteí byli vinni smrtí jejího

syna, kteí jsou více proti ní vinni, než proti svatému Petru; a roz"

umj, ze tm odpustila, kterýmž syn odpustil, ale jiným nic.

Hle, již mžeš rozumti tomu slovu: „Komuž odpustíte híchy,

odpouštjí se jim", že když Bh odpustí kajícímu a knz se s Bohem
srovnává, tehdy odpustí, ale ne když knz chce nebo dí, že odpouští,

aby ihned byly odpuštny híchy. A toho jest lehký píklad: Prvý, že

asto
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asto lovk zpovídá se knzi lživ, íkaje malé híchy a zamle vdom
vehké; a on že srdce nezná, dává jemu rozhešení, kdežto ten více již

tou zpovdí pidlal sob hích. Druhý píklad, že nikdy neví knz
bez vzjevení, rozhešíHi kdy koho tak, že jsou jemu híchy odpuštny,

jakož i sám o sob neví, jest^li v milosti Boží, jestli neví o sob, že by
ml hích smrtelný; nebo dí Písmo: „Nižádný neví, je''li milosti ili

hnvu hoden." Protož aby knží nechápali se moci odpuštní híchv,
jakož dokazuje sv. Augustin, Kristus, když odpustil híshy dnou zláma^

nému, a Marii Magdalén i jiným odpouštje, neíkal : „Já tob odpouštím

híchy!" ale: „Odpouštjí se híchy tvoje", totiž od Boha. A to uinil

proto, aby jiní po nm též íkali : „Doufej, synu nebo dcerko ! ponvadž
želíš a nechceš více hešiti, odpouštjí se híchové tvoji od Boha" ; ale

aby neíkali : „Já tob odpouštím híchy tvé" ! nebo tak ka, jakož dí

sv. Augustin, v kacíství bys upadl. A i kdyby lovk, jenž se zpovídá,

vzal za své želení híchuv odpuštní od Boha, kdyby tak íkal knz,
lhal by; pakli by lovk neželel híchv, maje je, a Bh by neodpustil,

tehdy opt knz ka : Já tob odpouštím híchy ! lhal by. Protož dosti

jest knzi, aby vida lovka, že dává znamení, že híchv želí, a dí, že

nechce hešiti, aby maje nadji, ale ne jistotu, ekl tomu lovku : „Doufej,

milý brate! že milostivý Pán Bh odpustil tob tvé híchy." Tak í"

káli apoštolé a po nich jiní svatí, ale nechlubili se, aniž íkali, že by

komu híchy odpouštli; ale nynjší a nejvíce knží smilní a lakomí,

ti se chlubí, že odpouštjí híchy, a že mohou, koho chtí, i do nebes

i do pekla poslati! a nakoupíce odpustky lživé, íkají na zpovdi: „Já

tob dávám odpuštní híchv, i muk zbavení." Ale bud Pán Bh po^

žehnaný na vky, že jim nedal té moci, aby komuž chtí híchy odpu-

stiti, odpustili, a aby do pekla poslali, koho chtí: nebo, kdyby tak po
jejich vli bylo, své holky by rozhcšovali a do nebes posílali, a ty spra-

vedlivé, kteí proti jich smilství a lakomství mluví, do pekla by pora-

zili, nýbrž kdo by jim nepivolil k jich nešlechetnosti, ihned by híchy
jemu zadrželi; a tak která by žena šlechetná hanebnému knzi k smilství

nepivolila, ekl by jí: „Já t do pekla pošlu, zádrže tob híchy." Ale

již Pán Bh otvírá rozum vrným, že se jim nedají klátiti; nebo již

znají, že knz nemže híšného rozhešiti, le je-li práv kající a Pán
Eh ho rozheší; a také že nemže jemu híchv knz zadržeti, když
Pán Bh odpustí. A tak kdyby všichni knží volali, pravíce, že mi
híchy zadržují, a Pán Bh sám by mi je odpustil, tehdy by mi byly
odpu-stny a oni by selhah. Totéž jest i odpuštní, kdyby ekli: „Dá-
váme tob híchv odpuštní a muk zbavujeme!" a Pán Bh kdyby
ekl : „Ty se híchv nekaješ, já jich tob neodpouštím". A tato pravda
bude v soudný den všem oznámena, když lživí knží budou pohanní
kteí se nepokají, že se tak i jiné klamali; ale vrní a pokorní knží,
již vyznávají, že jsou nedostatenými Božími sluhy, a kteí praví, že

nieho nemohou uiniti, le což Pán Bh ráí skrze n uiniti, ti vezmou
U2 odplatu
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odplatu podlé své zásluhy, jimž ekl v svých uedlnících Kristus : „Kterým
odpustíte híchy, odpouštjí se jim, a kterým zadržíte, zadržány jsou."

Dále dí evangelium: „A Tomáš, jeden ze dvanácti, jenž slove ve

víe pochybující", a dále. Tu vz, že v latinském evangeliu stojí: di^

dymus; to vykládají jedni: „ve víe pochybující", jakož jest tak, že více

než který ze svatých apoštol o vzkíšení Kristov pochyboval; druzí

vykládají didymus, to jest: „blíženec", jako by byl z pokolení Benjamin,

že slul blíženec. Blíženec sluje ten, který se sám druhý neb tetí narodí

najednou od jedné matky. Obojí rozum mže státi o Tomášovi, jenž

nebyl s jinými uedlníky v tomto pátém Kristov ukázání, a to snad pro

báze, boje se Židv, anebo snad že Pán Bh k vtšímu jeho prospchu
a církve svaté tak zpsobil. A že což jest dobré a užitené, to lidé rádi

praví, protož uedlníci vidvše Ježíše, když pišel Tomáš, ekli jemu : „Vi"

dli smc Pána." A on jako ve víe pochybující a jim nevící ukazuje

svou tvrdost, nechce viti, le jestli by se dohmatal dvma jistými smysly,

to jest zrakem a dotýkáním, ve dvou ranách, totiž v rukou a v boku
Kristov. A pak po osmi dnech, v šestém Kristov ukázání, pišel Ježíš

k uedlníkm i k Tomáši ; a jako vševdoucí, pozdraviv uedlníkv, obrátil

e k Tomášovi, aby poznal, že jeho úmysl zná, a ekl jemu k jeho

i k našemu prospchu, aby prstem zkusil i rukou i boku jeho. Aniž se

domnívej, že by Tomáš znovu Krista tím dotýkáním ranil, ale bez

úrazu i bez ublížení, jakož hodné bylo, se dotekl. A tak, jakož dí

sv. eho, více nám nevra Tomášova k víe prospla, nežli víra ví-
cích uedlníkv; „nebo že on k víe dotýkáním jest piveden, náš úmysl,

všechno pochybení odvrhna, jest ve víe potvrzen." To eho.
Pak milostivý Spasitel pkn kára Tomáše, aby již nebyl nevící,

ale aby již vil; a Tomáš jsa i vidním, i slyšením, i dotknutím od

dobrého mistra nauen, vyznává spolu i jeho božství i lovenství, ka:
„Pán m) a Bh mj." Aniž jest pochybnost, že by ho vnit byl ne-

nauil milostivý Spasitel, jakož ho zevnit nauil; nebo jakož ústy pro-

mluvil, tak duší vil. A nazývá Tomáš Krista pánem a ne mistrem,

a Pán Ježíš ekl ueníkm, Jan v 13. k. : „Vy mne nazýváte mistrem

a pánem, a dobe pravíte, nebo jsem." Nebo již vstav z mrtvých, ne

tak obcoval s nimi jako mistr, ale již jako mocný pán ; vstav k životu

nesmrtelnému byl od takého obcování s nimi odlouen. A nazývá ho

Bohem, ne že by božství okem tlestným vidl, aniž že by se ho byl

dotekl, ale že v duchu dal jemu Kristus poznání svého božství. A tak

dí sv. Augustin: „Vidl a dotýkal se Tomáš lovka, a vyznal Boha."

A svatý Ambrož dí : „Vpustil ruku svou ten, jenž nevil, a Pána a Boha
nalezl." A tak i svatý eho, i Augustin, i Ambrož, i svatý Lev papež chtí,

že se Tomáš dotýkal. Pak k našemu utšení, již sme ani nevidli, ani se

nedotýkali Krista tlestn, dí Kristus : „Že si vidl mne, Tomáši, uvil
si: blahoslavení, kteí nevidli", tak jako ty si vidl okem tlestným,

„a uvili" též, že Kristus jest Pán a Bh, Pán všemohoucí a Bh vný.
Tu
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Tu bych ml nco povdti, kterak ti, kteí ví pevn a nehledají

divv, jsou dobré víry, ale ti nevrní, kteí divúv hledají; ale již musím
konec uiniti a to zachovati k jinému evangeliu, neb jsem již prodlel.

Pak zavírá sv, Jan evangelium, že „mnohá jiná znamení uinil Ježíš".

A pro? Aby lidé vili, proto jsou tato psána, a vili vrou
živou, to jest neumrtvenou híchem smrtelným, „že

Ježíš jest Kristus, syn Boží, a aby více, život

vný mli ve jménu jeho".

U3 NEDLE
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NEDLE DRUHA PO VELIKONOCI.

Sv. Jan v 10. kapitole.

ten as ekl Ježíš ueníkm svým : 1 1 .
,
Já jsem pastý

dobrý. Dobrý pastý duši svou pokládá za ovce. 12. Ale

nájemník a ten, kterýž není pastý, jehož nejsou ovce

vlastní, vida vlka, an jde, i opouští ovce i utíká, a vlk lapá a

rozhání ovce. 13. Nájemník pak utíká; nebo nájemník jest, a

nemá pee o ovce. 14. Já jsem ten dobrý pastý, a znám své,

a znají mne mé. 15. Jakož mne zná Otec, a já znám Otce,

a duší svou pokládám za ovce, 16. A mám i jiné ovce, kteréž

nejsou z tohoto ovince. I ty musím pivésti ; nebo

hlas mj slyšeti budou. A bude jeden

ovinec a jeden pastý."

SVATE
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VÁTÉ TOTO EVANGELIUM JEST VELMI
isté zrcadlo pravým námstkm Kristovým, tak jest

velmi vzjevné odsouzení všech falešných prelátv, kteí

Krista nenásledují. I pokládá milostivý Spasitel toto za"

ložení víry, že on jest pastý dobrý, a dobrý ne z ná"

hody, ale od vnosti jakožto Bh; ale jiní jsou z ná"

hody dobí, neb nkdy jsou dobí, nkdy zlí, aneb mohou býti zlí; ale

on nemže býti zlý, nebo jest vná dobrota. Aniž proto, že dí: „Já

jsem pastý dobrý", chlouba se ho dotýká; nebo to dí jako pravý

Bh a pravý lovk, jehož se nemže pýcha aniž který hích chopiti.

Z toho hned máš nauení, že není možno, aby který jiný lovk mohl
býti pastý tak dobrý. Po druhé vidíš, že nelze nižádnému býti pastýem
dobrým, le jen úastností dobroty toho pastýe. Po tetí vidíš, že není

možno, aby který jiný pastý byl hodcn chvály, jen následuje^li

v ctnostech Krista pastýe; nebo ctnost, jež jest prostedek mezi híchy,

musí míti poátek od syna Božího, jenž jest stední osoba mezi otcem

Bohem a mezi Duchem svatým ; protož kterak daleko lovk, a zvlášt

duchovní pastý, uchyluje se od následování Kristova, tak daleko poblu--

zuje od cesty pravdy.

Dále z toho máme dkaz, že život knžský, a zvlášt papežský,

biskupský a faráský, má poznán býti z podobenství skutkv Kristových,

takže následují''li Krista, tehdy jsou hodní chvály, pakli nenásledují,

tehdy jsou hodni pomsty,; a ím více se který chýlí od následování

Krista, tím více hoden jest pomsty.

Pak položiv Kristus ten základ víry, že on jest pastý dobrý, uka^

zuje, který úad písluší takému pastýi, když dí: „Dobrý pastý dává

duši svou za ovce své." A písluší trojí úad pastýi: Prvý, pastva, uži-

tená a zdravá. Druhý, obrana ovcí od násilí. Tetí, uzdravení ovcí ne-

mocných. A ty ti úady zvlášt jen Kristovi náleží; nebo jen on jest

pastý, jenž mže své vrné pásti svým slovem ; ale jiní pasou-li, tehdy

ne svým, ale jeho slovem pasou. Po druhé, jediný on sám jest ten,

jenž mže ped dáblem obrániti svou mocí své vyvolené ; nebo on sám
jediný jest lovk, jenž má moc nade všemi lidmi i nade všemi dábly,

a tak on jest jediný ten pastý, jenž tak mže obrániti pede všemi
dábly. Po tetí tak má dkaz, že on jest jediný ten lovk, jenž snímá
híchy svta; a že není nižádná nemoc horší nežli hích ovcím, o nichž

v tomto evangeliu zmínka jest, i kterýž pastý mže uzdraviti ovce,

jako milostivý Kristus, od híchu prašivého? A tak nejvyšší úad,
uzdravovati své poddací a jim pomáhati, byl by, aby pastý život svj
položil na smrt za ovce. A akoli to mnozí uinili, pece toho neuinili

svou mocí jako Kristus. Nebo on maje moc složiti život svj a opt
vzíti jej, položil jej na smrt za své ovce; ale jiní uinili to jeho pomocí
a ne tak prospšn, aby je od híchv smrtí svou oistili, a od vného

zatra-
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zatracení vykoupili; protož on jest ten nejlepší pastý, jenž duši svou

položil za své ovce. A že po poznání dobrého pastýe mže leheji po--

znán býti zlý pastý, protož ihned Kristus ukazuje zpsoby zlého pa"

stýe, když dí: „ale nájemník, a kterýž není pastý, jehož nejsou ovce

vlastní, vidí vlka jdoucího, i opouští ovce a utíká." Tu vz, že nájemník
nebo námezdník jest ten, kterýž pro asnou neb pro tlestnou potebu
slouží nkomu, aby od nho vzal; a tak slov nájemník, že na nájmu
slouží, neb námezdník, že ze mzdy tlestné slouží. Z toho vidíš, že

všichni knží, kteí pijali úad pastýský, a neoblékli se v Ježíše Krista,

takže nevedou^li úadu toho pro chválu Boží, pro spasení své, a pro

církve svaté prospch, naped jsouce dobe živi, tací všichni nejsou dobí
pastýi, ale jsou falešní nájemníci nebo námezdníci. Z toho dále dkaz
jest, že všichni nynjší preláti, to jest nad jiné povýšení v úad, kteí

hledí jen k tlestnému požitku, neb že více hledí k tomu požitku t^
lestnému než k duchovnímu, všichni tací jsou falešní nájemníci, již

budou, nebudoU''li se káti, zatraceni, protože hledají více svého zisku,

nežli zisku pána svého Ježíše Krista; nebo kdyby více hledali zisku

nejvyššího pastýe, tehdy by pilnji pracovali o spasení duší nežli o zisk

tlestný, oni pak zpt to obrátili. A ti budou zcela nevýslovn zatracení,

kteí nikterak úadu pastýského nevedou, lidu neuí, a sami se pasou

;

nebo prorok Ezechiel dí v 34. k. : „Toto dí Pán Bh: Bda pastým,
kteí sami se pásli!" A potom dí: „Nehledali pastýi stáda mého, ale

pásli se sami pastýi a stád mých nepásli. Protož, pastýi! slyšte slovo

Boží, toto dí Pán Bh : Hle já sám na pastýích požádám stáda svého

z rukou jejich, a káži jim pestati, aby více nepásli stáda mého, a také

aby ani sami se nepásli."

Hle, tu máš e samého Boha, již uvažujíce svatí píší, že pastýi,

nepasouce lidu slovem Božím, budou zatraceni. Svatý Isidorus dí : „Knží
pro nešlechetnost lidí zatraceni bývají, když jich, ani jsou hloupí, neuí,

a když heší, že jich nekárají." A sv. Augustin dí : „Nemnozí jsou knží,

již slovo Boží spravedliv káží; ale mnozí jsou, kteí sob k zatracení

mlí: nkteí pro neumni, neb se nauiti nechtí, nkteí pro zme'^

škání, kteí Božím slovem zhrdají. Ale ani oni, ani tito nemohou
z híchu mlení vymluveni býti ; nebo ani oni nad jinými býti nemají,

kteí kázati neumjí, ani tito mleti nemají, kteí kázati umjí,, akoli

nad jinými nejsou." To vše svatý Augustin. A svatý eho dí: „Jist

psáno jest, aby slyšen byl zvuk, když by knz šel do chrámu ped
obliej Boží, a aby neumel. Jist knz vcházeje neb vycházeje umírá,

nenií od nho zvuku slyšeti; nebo hnvu skrytého soudce popouzí,

chodí^li bez zvuku kázaní." To eho, pivod písmo, že Bh pikázal

Mojžíšovi, aby knz do chrámu nevcházel, jedin maje cinkající a zvuné

zvonce u roucha svého, aby ho lid slyšel, též i když by ven šel, a každý

bez zvoncv aby umel. To svatý eho vykládá, že nyní knz má zníti

slovem Božím, pod pokutou smrti vné; a má zavsiti zvonce na rouše

svém,



.
vlka dábla vidí, když iny dáblovy na lovku vidí, jako cizoložství,

smilství, neb jiný skutek áblv... (Str. i6i.)
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svém, t. j. na svých dobrých skutcích, již jsou roucho knžské, jakož dí

David: „Knží tvoji a se obléknou v spravedlnost." A tak dí sv. eho,
že u roucha knze zvonce visí, když cestu života se zvukem jazyka skutky

ukazují.

Hle tu máš, kterak pastýi, kteí nepasou ovcí Kristových, jsouce

nájemníci, hodni jsou zatracení; protož bda tm, kteí pro télestný

užitek pijímají úad pastýský; nebo o každém takovém dí Kristus,

že „nájemník nebo námezdník jest, jenž vidí vlka" totiž dábla, jakož dí

Augustin a eho svatý, „i opouští ovce i utíká". A rozumj, že vlka^

dábla vidí, když iny dáblovy na lovku vidí, jako cizoložství, smilství

neb jiný skutek dáblv; i opouští ovce, když nedbá, že tak heší, moha
je uiti, že to jest zlé, a utíká. Sv. eho dí: „utíká", ne „promuje
místo", ale „nedávaje pomoci". A vlk lapá, když dábel táhne duše k roz^

koši híchu; a tak, když dábel v hích smrtelný uvedl lovka, tehdy

ho polapil a zadávil na duši. „A rozptyluje" neb rozhání, když od svor'

nosti lásky je odvádí; a tuto ovci zažene na vrch pýchy, onu v jámu

lenosti, jinou v trní lakomství a nkterou v louži smilství.

A uvažuj, kterak Kristus dí znamenit, že „nájemník, jenž není

pastý, a jehož nejsou ovce vlastní". Hle, dí jedno, že nájemník není

pastý; po druhé, že nejsou jeho ovce vlastní. Vizmež, kdo není pastý:

jist ten, kdož nepase ; jako zase ten slov pastý ovcí tvernohých, kdož

je pase; protož bez pochybnosti: kdož nepase ovcí Kristových, ten není

pastý. Pakli pase, hled, ím a pro je pase; pase^li slovem Božím a pí"

kladem in svatých, tehdy jest pastý; a ten ani neopouští ovcí ani ne"

utíká od nich; pakli je pase báchorkami nebo bludy a lživými emi,
tehdy jest zlodj, jenž krade slovo Boží lidu, že ho neslyší; pakli pase

je, ale více pro tlestný užitek, tehdy jest nájemník. Nebo dí svatý

Augustin: „Co jest to" (totiž, že dí Kristus :) „nájemník jest". Odpovídá

ka: „asné odplaty hledá, v dom (totiž království nebeského) nebude

pebývati na vky." A svatý eho dí : „Jsou nkteí, již, když více po"

zemské jmní než ovce milují, právem jméno pastýe ztrácejí; nebo ne

pastý, ale nájemník slov, kterýž ne pro milování vnitní ovce Boží

pase, ale pro užitky tlcstné. Nájemník ješt jest, který pastýovo místo

drží, ale zisku duší nehledá; tlestného zisku pilen jest a ctí prelátskou

vesel jest." To sv. eho. A temi kusy nájemníkem nkdo bývá : Pedn,
že pijímá úad a opouští ovce nedbalostí; po druhé, že, když proti"

venství bude, tehdy utíká. A to dvc položil Kristus. A tetí se v tom
slov nájemník míní, to jest, že zisku mzdy neb odplaty tlestné hledá.

O bda, co jest nájemník! I kde jsou pastýi? Pohíchu, ve vlky

i v nájemníky se obrátili a zlodjv a lotr, jenž jinudy než skrze Krista

vcházejí, tm není potu. I kdo by je z nás spoítal, když dí Kristus

hned po tomto evangeliu, že všichni, což jich pišlo, zlodji jsou a loti,

vlci hltaví, jichž se velí Kristus piln ostíhati, ka v 7. kap. sv. Ma"
touše: „Pilné se ostíhejte od falešných prorok, již picházejí k vám

V2 v rouše
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v rouše ovím, ale uvnit jsou vlci hltaví. Falešní prorokové, s odpustky

penžními; v rouše ovím, to jest v úadu a v moci knžské, jež jako

ovci Kristovu ukazuje. Hlas oví jest: „Budete híchu zbaveni", uvnit
žádost hltání, aby dali peníze; ale hned se vlci ukáží, nebo jako vlci

vzdvihnouce hlavu vysoko vyjí. Hle, David dí : „Myslili a mluvili chytrost,

zlobu na vysokosti mluvili, položili v nebe ústa svá a jazyk jich vlekl

se po zemi." A kterých dotýká se prorok svatý, ka: „Myslili chytrost"?

Jist tch, kteí chyte vymyslivše nálezy, loupí lid a mluví zlobu vy"

soe, kouce, že kdo jim se protiví, jest kací a že mají moc poslati ho
kletbou do pekla. A dále dí prorok: „Položili v nebe ústa svá", totiž

hlásajíce, že mají moc otevíti království nebeské a kdo jim dá, má
odpuštní híchv i muk a tak, zeme^li, že hned bude v nebesích:

a, jakož Kliment papež v bule pikazuje andlm svatým, aby hned
vzali do nebe duši toho, kdo putuje ume. I zdali se to nezdá vysokým
hlav povzdvižením nad andly Boží a pravé vlí vytí ? Ano, hned dává

znáti prorok ty vlky, ka : „A jazyk jich vlee se neb jde po zemi", to

jest mluví, chtíce pozemské vci, jakož ukazují ihned, mluvíce, aby jim

dávali peníze; nebo tak vzní i jejích jazyk i písmo, aby ti mli, kteí

dávají nebo budou pomoci k dávání. A tak se ti vlci s nájemníky roz-

množili a spáhli, že pastýe vrné a ovce, které pasou se na pravé

pastv slova Božího, kousají a vraždí jako kacíe. A ti vlci pvod mají

od velikého vlka Antikrista, o nmž dí sv. Jeremiáš v 5. kap. : „Vlk

na veer sežral je." Co jest, že vlk na veer sežral lid? jen, že Antikrist

na skonání svta, na veer, když není paprslku slunce Krista, jenž by

osvítil rozum a zapálil láskou žádost . . . (nebo sám Kristus prorokoval,

že rozmnoží se zloba a zahyne láska k soudnému dni) ... a tak Antikrist

žere ovce, posílaje menší vlky, o nichž ekl Kristus svým vrným
v 10. kap. sv. Matouše: „Aj, já posílám vás jako ovce mezi vlky."

Proto ted mžeš, kdo chceš, rozumti, že netoliko dábel a Antikrist

jest vlk, ale každý takový, jenž násilím nebo úkladem žere statek lidský

a kousá utrháním. Protož dí sv. eho, že vlk na ovce pichází, když

všelijaký nespravedlivý a loupežník vrné leckteré a pokorné utlauje;

a ten, jenž se zdál, že by pastý byl, a nebyl, opouští ovce a utíká. To
eho. A Kristus pán ukazuje píinu, pro kterou nájemník utíká, ka:
„A nájemník utíká, že nájemník jest a nenáleží jemu ovce." Tu dí

sv. eho, že samo to jest píinou, aby nájemník utíkal, že nájemník

jest. Jako by ekl: „Vytrvati v nebezpeenství ovcí nemže ten, který

v tom, že nad ovcemi jest, ne ovcí miluje, ale zisku zemského hledá."

To eho. A tak i z Kristovy ei i svatého ehoe dkaz jest, pro
nájemník utíká od ovcí, že proto, že zisku hledal, ale ovcí ádn nemi"

loval; nebo kdyby je ádn miloval a byl pastý vyvolený od Krista,

tehdy by vytrval proti dáblu až do smrti za své bratí. Nebo dí Kristus

:

„Dobrý pastý duši svou dává za ovce své. A svatý Jan apoštol dí:

„Vtom poznali sme lásku Boží, že on za nás duši svou položil; i my
máme
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máme za bratí duše položiti." A jest tato e jistý dkaz: nebo pO"

nvadž to Kristus uinil a apoštoly na to poslal i jiné jich námstky,
tehdy to mají uiniti. A svatého Augustina je dkaz tento : že spoá^

daná láska tomu chce, aby každý lovk více miloval duši každého

svého bližního nežli své tlo; protož má pro spasení duše svého bliž'

ního tlo své na smrt nasaditi, je^li potebí. Nebo to rozum ukazuje,

že menší dobré pro lepší dobré má opuštno býti ; a ponvadž živost

tla jest menší dobré než živost neb spasení duše, protož pro toto má
ono. když jest as, opuštno býti. A opt lánek základu víry jest, že

každý, kdož v lásce jsa, z lásky o spasení bližního do smrti se nasadí,

že ten bude v radosti nebeské poctn; protož má sebe vrný kesan,
a zvlášt pastý ovcí Kristových, za n až do smrti nasaditi proti dáblu

a proti Antikristu.

Hle tuto znamenej, že iní otázku sv. Augustin : „Ponvadž apoštolé

byli pastýi a ne nájemníci, pro utíkali, když jich smrti hledali?" A oni

podle Kristovy ei uinili, jenž ekl: „Budou^li vás vyhánti nebo vám
se protiviti v jednom míst, utecte do jiného." A touž otázku uinil

Honoratus biskup, píše sv. Augustinu, táže se, kterak má uiniti, když

hledají jeho záhuby, ka: „Hle, evangelium dí Kristovo: ,Budou'li vás

vyhánti v jednom míst, utecte do jiného.' A tu dí Kristus : „že ná^

jemník, a kdo není pastý, jehož nejsou ovce vlastní, vidí vlka jdou^

ího i opouští ovce a utíká." „I kterak mám uiniti, abych i ono slovo

Kristovo naplnil a také abych nájemníkem utíkaje nebyl?" K té otázce

udlal jemu sv. Augustin hned celou knihu a velmi dlouze otázku pro^

birá: a ustanovuje se závrkem na této ei: „že je^li protivenství, ta^

kove musí býti, že všem spolu, i knžím i neknžím jest protivenství

na smrt nebo ne všem. Jc-'li všem, tehdy mohou^li všichni na bez^

pené místo ujíti, aby ušli; pakli ne všem jde na smrt, tehdy bud
samým všem knžím anebo samým všem neknžím : jestliže neknžím,
tehdy knžím neteba utéci a neknží mohou ujíti, nebo oni nejsou

pastýi; pakli všem knžím jde o život, tehdy nemají všichni ujíti, neb

by tu byli nájemníci, opustíce lid bez poteby duchovní, totiž bez slova

Božího a bez ktu. A ekli^li by jim lidé : ,Jdte pry, a vás neusmrtí,

tehdy mají odpovdti jim knží, že nechtí, neb jim jich duše jsou mi^
lejší, než jejich vlastní tla." Dále dí Augustin: „Ale kterak to bude,

usmrtí^li všechny ty knze ? kdo zstane tomu lidu k uení?" Odpovídá,
že nemají všichni zstati, ale nkteí k budoucímu prospchu se zacho'

váti. Ale kterak to, dí^li který: „A já odejdu a vy zstate !" Dí Augustin,

že ten tak ka bud jest bázlivý nad jiné, cht utéci, aneb jest v domnní,
že by on nejlépe se potom hodil obci a tak jest pyšný. Kterak tehdy
uiniti mají? Odpovídá, že nižádný nemá se tak vybrati; ale aby všichni

spolu vybrali nkteré neb nkterého k budoucímu prospchu. Ale snad
se pihodí, že nebudou vdti, kterého by vybrali? Dí, že mají losovati,

a kterého los ukáže, ten aby odešel. Ale eknou^li: „Nikdy neteme
V3 v písm.
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v písm, že hy se byl takový los stal." Odpovídá ka : „Budiž, že by se

byl nikdy díve nestal, a pece, stane^Ii se, bude užitený." Pak hledají^li

jedné osoby k záhub a bez té mže lid míti potebu duchovní, tehdy

ta osoba neb ten lovk mže prchnouti pro budoucí prospch, jako

uprchl Pavel apoštol z Damašku, když ho uedlníci jiní v koši pes zed

spustili, a jako prchal sv, Athanasius, jehož chtl císa zahubiti, a uprchnuv,

mnoho potom církvi svaté proti kacím prospl: nebo on uinil to

vyznání víry, jež vždy obecné zpíváme neb íkáme na prvé hodin,
latinsky na prime, jež se poíná: „Kdožkolivk chce spasen býti." Pakli

by jeho útkem lid byl zmeškán v slovu Božím neb ve ktu, tehdy

nemá uprchnouti; nebo jakž by tak prchl od ovcí, opust je dáblu, tu

by ukázal, že jest nájemník, tak že by více miloval své tlo než spa'

sení svých bližních." Hic, tak sv. Augustin tu otázku zpravil tomu
Honoratovi.

A já spoleh na lásku Boží a na radu mnohých lidí, jichž nejsem

hoden v paty líbati, a na tuto e sv. Augustina, vida, že lid má dosti

slova Božího i jiné duchovní poteby, když hledali mého bezživotí,

prchl sem ;
potom vrátiv se, kázal sem a opt, když ml rok o smlouvu

býti, k žádosti králov a se svolením lidu na kázání, opt sem prchl.

Potom, když v tom roku nic nebylo k vysvobození slova Božího, opt
sem kázal a vždy službu stavili; a to stavení ábelské že veliký nátisk

v lidu inilo, když nechtí ktíti ani mrtvých pochovávati, a boje se po"

hromy veliké v lidu, opt sem uprchl. I nevím, dobeni sem uinil, ili

zle jako nájemník, a pomohou^li mi tyto píiny, abych nájemníkem
nebyl? Než to mé tší, že ten mám úmysl, že, kdybych vdl, že tím

heším, tehdy v nadji Boží chtl bych život ten složiti a odvážiti se

jich stavení služby, jež m nejvíce drží, protože lid nechce se odvážiti

pro pravdu Boží, aby bez jich služby byl a pochovával se leckdes a dítky

by sami ktili v takovou nouzi, až by Pán Bh roztrhal ty Antikri^

stovy síti.

Nebo nemá Antikrist síti silnjší, než Boží služby stavem', jíž knží
dotlaují k své vli, kteréž chtí. Tou sítí brání svého lakomství i bo"

hatství; tou sítí odlouili se od utrpení na bohatství a na tle tak, že

první svatí kesané a zvlášt knží, radostn trpli, když jim bohatství

brali neb je hanli, muili i zabíjeli; a oni, nestavíce služby, více se

modlili, více Krista obtovali i kázali : a pak nynjší zpátení svatí knzi
tak se z ustanovení Antikristova ohradili, že vezme^li kdo co knzi —
a ješt spravedliv — neb popadnou^li knze v cizoložství neb v loupeži,

tehdy hned staví službu Boží, vézní^li cizoložníka neb loupežníka knze.

Pakli dají knzi políek v krm ve sváru, an se o kostky neb o ne"

vštku vadí, tehdy žalují a klnou; pakli poraní knze, ale staví službu

a ženou do íma, kouce, že nemže nižádný než papež rozhešiti toho,

jenž knze okrvaví. Ale když knz lovku kterému nohu neb ruku

utne aneb zabije lovka bez víny, toho knze neklnou ani služby ne^

staví.
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staví. Pro? Vždy ert ertu oka nevykline. A ješt eknou: Ten jest

knz statený, jenž se odváží sedláka s housle utíti.

A tak chyte dábel ponenáhlu rozh'ceI síti, že nejprve vedl zlé lidi

na to, aby dobré vraždili ; a vida, že ím jich více zbili, tím jich více

pibývalo, potom vymyslil, aby se velmi muili. Ani to mu neprosplo.

Potom vymyslil tu nešlechetnost, že me vzal dobrým i dal jej zlým:

me, ku, slova Kristova k vyobcování, jež nazývají kletbou, že vydal

Kristus, aby pro hích smrtelný po tech napomenutích, nechtWi by

lovk pestati híchu vzjevného, aby s ním dobí neobcovali. Pak ten

me dal dábel lstiv zlým proti dobrým : že svatokupci, cizoložníci, smil^

níci, lakomci a vzjevní Boží protivníci vyobcovávají ty, již slovo Boží

káží a jich híchy kárají. A to poal dábel na pánu Ježíšovi, že knží,

biskupové a zákonnící k vli dáblov vyobcovali, jakož píše sv. Jan
v 9. kap., ka: že onoho, jenž se byl slepý narodil, a Kristus mu zrak

dal, protože Kristovi svdectví vydávali, vylouili ho z obce, nebo se již

bylí spikli; nebo svolili Židé, že kdož by vyznal, že on jest Kristus,

aby z církve židovské byl vylouen. A o tom vylouení Kristus na Zelený

tvrtek povdl ueníkm, ka (Jan v 15. kap.): „To sem pravil vám,

abyste se nehoršili; vyobcují vás a pijde hodina, že každý, kterýž vás

zabije, domnívati se bude, že by službu dával Bohu." A to budou vám
initi, že neznali ani Otce ani mne.

Hle, tu máme plné ukázání, co se tou kletbou dalo a dje a že

pochází od nepoznání Boha otce i syna Božího a že mnjí, že by tím

Bohu sloužili, vraždíce sluhy Boží. A tak dábel chytrý rozmnožil tu

kletbu, že všudy chce jí i bohatství knžím dobývali i brániti i všechen

svt pod n skloniti a jich zlob brániti, a vzvlášt, aby proti nim nc^

kázali. Protož oni zapovídají pod kletbou, aby o knzích ped lidem

obecným nekázali, jen což by bylo k jich chvále a užitku tlestnému.

A tak kdož káže, že knží jsou bohové, že jsou strojitelé Boha, že mají

moc spasiti i zatratiti koho chtí, že nelze nižádnému bez nich spasenu

býti, že nemá jich nižádný trestati a že oni mají, co jest nejlepšího,

snísti, vypiti i roztrhati, kdož tak káže, ten jest velebný kazatel a ten

má kázati; ale kdož káže, aby knží nesmilnili, lidí lakomstvím a svato^

kupectvím neloupili, žen cizích nechali, na jednom obroí dosti ml ten,

který by byl hoden a s lidem pracoval, aby nesvatokupili v svátosti

a v obrocích, tomu ihned pevzdjí hánce knžství svatého, zkazitele

svaté církve a že jest kací a nemá kázati. Protož žalují, potom klnou,

a když jim ta sí áblova nestaí, tehdy staví službu. Tu sí dáblovu
rozšíí, jakož nejdále mohou, a tak aby svou vli provedli, kdyby mohli,

všem by sloužiti Bohu zakázali. Bh pikázal, ka : „Kažte, ktte, to na
mou památku ite, modlete se a nepestávejte." A Antikrist zase : „Ne^
kažte, nektte, neslužte mší, neite na Kristovu památku, aniž se

modlete, ale pestate !" A lid sprostný se domnívá, že by to vše ádné
bylo podle jejich nauení a nemohou se dovtípiti, že který by úedník

králv
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králv pikázal všem sluhm královským, aby úadu a služby své ne^

vedli, proto, že by jeden byl sluha králv zlý neb proto, že by dobrý

sluha králv nechtl zlé vle toho úedníka naplniti, že by ten zle pi^
kázal a sluhové nemli by ho poslouchati. Též tuto, když brání dobrým,
aby Kristovi králi nesloužili a jeho úadu nevedli.

A ty síti stavení služby, jakož sem jinde v knihách latinských

o církvi svaté o tom psal, nejprve rozestel papež, proto že jednoho

kardinála v ím ranili, tak že stavil službu po všem ím. A potom
vždy dále rozšioval Antikrist ty síti a nejvíce, aby na knží jeho ni^

žádný nesahal, aneb když na n nkdo sáhl; a nedávno vydal ty síti

k skonání svta, jako nejchytejší a velmi pikryté, aby jich ptáci Kri^

stovi po vtru Ducha svatého neucítili a od nich se nevystehli. Ale dá

Pán Bh brzo lidu svému poznání, že roztrhá ty síti a bude svobodn
Boha chváliti a pro vli Antikristovu nepestane od služby Boží. Budiž

Pán Bh požehnaný, že v svém písm nevydal jim tch sítí, ale spíše

kázal je svým uedlníkm trhati, aby jeho chvála vždy v lidu se šíila.

A bude^li jeho svatá vle, já odváže se jich služby stavení, ježto by snad

lépe bylo, aby tací slova Božího protivníci ani nesloužili, ani nektili,

budu kázati slovo Boží, když podle jeho svatého nauení k tomu as
uzím, abych ovcí Kristových ješt potvrdil.

Jenž dále dí ve tení: „Já jsem pastý dobrý a znám ovce své

a znají m mé." ]iž to po druhé dí: „Já jsem pastý dobrý" proto, aby

toho potvrdil a nám lépe oznámil a také, aby ukázal, že jest pastý
i pokud Bh i lovk. A dokazuje temi kusy, že jest pastý dobrý:

prvým, že zná ovce své, ka : „znám ovce své" ; druhým, že život za n
pokládá, ka: „a duši svou pokládám za ovce své"; tetím, že pilnost

velikou o n má, ka: „a ty musím pivésti". I nezdáli se dobrý pa^

stý, jenž zná všechny ovce své a za n duši pokládá a velikou pilnost

o n až do smrti má ? Nalezni lepšího pastýe a dím, že jsi moudejší

než Bh! I dí Kristus: „znám", totiž vným znáním k spasení „ovce

své", to jest lidi k spasení vyvolené; „a znají m", totiž nyní vrou
a po smrti láskou vnou „mé", totiž ovce. „A jakož znal m Otec"

znáním vným a laskavým, „i já znám Otce" týmž znáním, pokud jsem

syn jeho vný. A tím znáním ovce neznají Krista, nebo ovce nejsou

od vnosti; ale znají ho nyní znáním víry živé a potom v blahosla"

venství znají ho, jakož jest, tak že zde jich znání se poíná a v radosti

nebeské se dokonává. A tak Kristus, pokud Bh, má svrchované znání

s Otcem, a pokud lovk, má znání otce velmi shodné s prvním znáním,

tak že znaje vli Otce Boha, hotov jest za ovce umíti. Protož dobe
hned dí: „A duši svou", totiž život „pokládám na smrt za ovce své",

to jest za vyvolené k spasení. Neb to jest skutek nejpilnjší, od Boha
vn vyvolený a Kristovi lovku od svaté Trojice pikázaný, aby dal

na smrt život svj za své ovce; aniž jest ten skutek toliko Židm pro-*

spšný, z jichž národu Kristus se zrodil, a k nim vzvláš poslán, ale jest

také
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také i jiným národm užitený. Protož dí Kristus: „A jiné ovce mám",
totiž pohany vyvolené k spasení, „jež nejsou 2 tohoto ovince", to jest

z církve židovského pokolení, kteráž církev Žid svatých jest ovinec;

„a ty musím" ne proti vli, ale z vle svaté Trojice „pivésti" v církev

svatou a hlasu mého, to jest slova mého, budou poslouchati užiten,

sob k spasení, „a bude jeden ovinec", to jest sbor vyvolených, „a jeden

pastý". ^
Tu skrze jeden ovinec nkteí rozumjí poslední a plné obrácení

Žid k víe Kristov a jiní rozumjí plné obrácení všech vyvolených,

kteí s Kristem na konec budou pebývati. A tento smysl jest jistý;

neb jist tak jest, že všichni vyvolení na konec budou Kristova hlasu

poslouchati a oni budou jeden sbor, jejž Kristus nazývá ovincem, a jeden

pastý toho sboru jest milý Kristus. A tak všech vyvolených do soud-'

ného dne jest ovinec, jenž slov církev svatá rytující, a po soudném
dni bude ovinec jeden, církev svatá již vítzná, to jest sbor všech sva"

tých, již zvítzili nad tlem, nad svtem a nad dáblem a to vždy majíce

jednoho pastýe, Pána našeho Jezu Krista. A z potu tchto ovcí nebyl

jest Jidáš apoštol, od Krista k biskupství volený, neb jest nebyl k spa^

sení vyvolený ; neb vyvolený nižádný nezahyne a pedvedený nižádný

spasen nebude, jakož dovodí sv. Augustin. A rozumj, že vyvolený

jest ten, kohož Pán Buh volil jest, aby dobe jsa živ, byl

na konec spasen; ale pedvedený slov ten, kteréhož

poznaI,'že jsa zle živ bude zatracen. Amen.

NEDLE
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NEDLE TETÍ PO VELIKONOCI.

Sv. Jan v 1 6. kapitole.

ten as ekl Ježíš uedlníkm svým; i6. „Maliko,

a neuzíte mne, a opt maliko, a uzíte mne; nebo

já jdu k Otci.'* i7« I ekli nkteí z uedlník jeho

mezi sebou: „Co jest to, že praví nám: Maliko, a neuzíte

mne, a opt maliko, a uzíte mne, a že já jdu k Otci?"

1 8. Protož pravili: „Co jest to, že praví: Maliko? Nevíme,

co praví." 19. I poznal Ježíš, že se ho chtli otázati. I ekl jim;

„O tom tážete se mezi sebou, že jsem ekl: Maliko, a neuzíte

mne, a opt maliko, a uzíte mne? 20. Amen, amen pravím

vám, že plakati a kvíliti budete vy, ale svt se bude radovati;

vy pak se budete rmoutiti, ale zármutek váš obrátit' se v radost.

21. Zena, když rodí, zármutek má, nebo pišla hodina její; ale

když porodí dátko, již nepamatuje na soužení, pro radost,

proto že se narodil lovk na svt. 22. Protož i vy

zármutek máte nyní, ale opt uzím vás, a rado'^

váti se bude srdce vaše, a radosti vaší

žádný neodejme od vás.'

ZNÁMO
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NÁMO JEST Z MNOHÝCH EVANGELIÍ,
která mluvil milosrdný Spasitel na své poslední veei,

kterak tšil své uedlníky pro budoucí jich zarmoucení,

kteréž je mlo potkati pro jeho umuení ; protož i v tomto

evangeliu praví jim i zarmoucení jich budoucí i obrado'

vání a dí jim: „Málo", to jest po ti dni a již k tomu
se chýlí, že „neuzíte mne, a opt" po tech dnech

„málo", to jest po tyicet dní až do vstoupení „uzíte

mé". A tak se stalo, že v tu noc a v pátek a v sobotu a v noc nedlní,

po ten as malý, nevidli ho a pak po jeho z mrtvých vstání, ten as
malý, až na nebe vstoupil, desetkrát vidli ho. V kterýžto as byli již

potšeni a ve víe, v níž pochybili, byli utvrzeni. A že tím zpsobem
ml Kristus jíti k Otci a potom na nebe vstoupiti, jakož od vnosti to

bylo od svaté Trojice uloženo, protož dí, že „jdu k Otci". „Jdu" skrze

ukižování, pro nž se zarmoutíte,, a málo", to jest po ti dni „neuzíte

mne; a opt", totiž až z mrtvých vstanu „málo", to jest po tyicet dní

„uzíte m"; nebot tím zpsobem od Otce vybraným „jdu k Otci".

A tu muže rozumno býti, že první as malý znamená všechen as
syn Božích vyvolených, v kterýžto jsúce zde živi, vidí Krista jen vrou,
kteréžto vidní pirovnáváme^li k vidní v radosti nebeské je jako ne'

vidní. A ten as zdejší jest velmi maliký proti vnosti Boží; nebot

nižádný nebyl živ zde v svt tisíc let, a nkteí táhli k tisíci letm.
A David svatý dí k Bohu: „Tisíc let ped Tvýma oima jako den ve'
rejší, jenž minul." Pak po tom asu, v nmž zde vyvolení ne tak vidí

Boha jasn, pijde ásek maliký na smrti, v kterýžto vyvolení mají

jako jiskerku jasného poznání radosti nebeské, a to jest poátek neb

závdavek té radosti. A v ten ásek tak malý vyvolení zde na svt mají

stokrát více než pro Krista opustili, jakož dí sv. Marek v 10. kap., že

ekl Kristus: „Vru, pravím vám, není nižádný, kterýž opustí dum
anebo bratí nebo sestry nebo otce nebo matku nebo dti nebo roli

pro m a pro mé evangelium, aby nevzal stokrát tolikéž nyní v tento

as a u vku budoucím život vný." O který syn vyvolený, když na
smrti uzí radost nebeskou, neváží sob stokrát více Otce nebeského,

i bratí i sester v radosti nebeské a království více než role? A poné^
vadž Kristus jde k Otci, aby pipravil svým vrným sluhm místo blaho-

slavenství vného, jistá vc jest, že bude tetí as, v kterýž bude vyvo-
leným radost dokonána; a tu radost kdož v srdci uvažuje, ten mile trpí

všechna protivenství v tom bídném svt, aby dostoupil té radosti.

Dále dí evangelium, že uedlníci nerozumli Kristové ei a to pro
zarmoucení; nebo vili, že má brzo popaden býti a tak že se mli
z tovaryšství všichni rozlouiti. A také proto nerozumli, že e Kristova

zdála se jim ponkud v sob protivná, když ekl : „Málo a již neuzíte

X2 mne,
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mne, a opt málo a uzíte mne!" Protož i ekli dvakrát: „Nevíme, co

mluví". A Ježíš poznav, že se ho chtli otázati, pedešel je, jakož iní

ve všech dobrých inech svých vrných sluh i dává jím smysl, že pro

prvé „málo", to jest, pro ten as malý, jejž znamená to slovo „málo",

uedlníci budou lkáti a plakati, protože v ten as bude on jim odat
muením a smrtí; a svt, to jest Židé, radovati se budou, domnívajíce

se, že by již Krista jako nejvtšího svého protivníka a kacíe rouhavého,

dokonce zniili. A že tak jist mlo býti, protož dí Kristus: „Vru"
na mé božství, „vru" na mé lovctví „pravím vám, že lkáti" v duchu

v

„a plakati" oima „budete vy a svt", totiž Židé, jenž jsou svt, jenž mne
nezná a nechce mne pijmouti, „bude se radovati". A že svt, totiž zlí

lidé v svt a vrní uedlníci Kristovi mají se odporn neb protivn,

tak že zlí s dobrými nemohou pravé radosti úastni býti a dobí se

zlými také neobcují v zlé radosti a že zlí zde se radují, protož dále dí

Spasitel: „ale zarmoucení vaše v radost se obrátí". Pro to? jist proto,

že Bh v svých vždy v lepší prospívá a dábel vždy v svých v horší po^'

chází jako v bahno a v propast jich potlauje. A že tak se stalo, jako

Kristus ekl jim, to se ukázalo, když po jeho z mrtvých vstání radovali

se uedlníci, uzevše Pána; a jejich radost vždy se množila, až došli

radosti dokonalé neb vrchovaté.

A klade Spasitel píklad obecný uedlníkm ješt hloupým, aby

jeho ei rozumli, ka: „Zena když rodí, zarmoucení má; ale když po^

rodí, již bolest mine, neb radost již dlouhá nastane po krátké bolesti."

A v duchovním smyslu žena tato mže v podobenství býti Kristovo

lovctví, jež velmi tžkou bolestí porodilo duchovním rozením lovka,
to jest sbor všech vyvolených k spasení, a to velmi tžce; nebo deli

údy rzn na kíži, nohy i ruce zvrtali, prokláli bok a on žíznil jako

žena, když rodí, nkterá žízní, a pak napájeli žluí, octem s myrrhou.

A také plakal velmi na kíži, prose Boha Otce za to dít, jež ml tak

tžce poroditi, a kiel jist vtším hlasem než ženy kií, když rodí;

kiel na bolest, ka: „O vy všichni, jenž jdete, pozorujte a vizte, je^li

bolest podobná jako bolest má!" A tak, jakož dí sv. Augustin, že jakož

z boku Adamova vyšla Eva, tak z boku Kristova vyšla církev svatá,

tak že Eva tlcstn z žebra stvoena a církev svatá duchovn krví Kri-

stovou, jež z jeho boku tekla, duchovn porozcna. A že Kristovo lo-

vctví jist umelo, a on pokud Bh, neumel, protož tetí den po

veliké bolesti procitla ta žena, totiž lovctví Kristovo, již majíc radost,

že bolest minula a že již lovka, to jest církev svatou, jež jest sbor

vyvolených k spasení, porodila. Aniž se domnívej, že by Kristovo lo-

vctví nemohlo tak slouti žena ; nebo ponvadž on sám každého lovka,
kterýž iní vli Otce jeho, nazývá sestrou i matkou, ka v 12. kap.

sv. Matouše „Každý, kdož iní vli Otce mého, jenž v nebesích jest, ten

bratr mj, sestra má i matka má jest;" a také Kristus v evangeliu asto

sluje království nebeské, jež jest sbor všech vyvolených; atak sv. Augu-
stin
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stín asto klade, že Kristus, pokud jest hlava církve svaté, jest církev

svatá spolu s údy svými. A že uedlníci jsou údové jeho, již mají s ním
trpti, protož dí jim: „Protož" totiž, že pišla hodina má, abych trpl

jako žena rodíc „i vy zarmoucení máte; ale opt uzím vás", až vstanu

z mrtvých „a radovati se bude srdce vaše a radosti vaší nižádný ne"

odejme od vás!"

A tu vz, že zarmoucení uedlníku netrvalo pes ti dni; nebo tetí

den bylo jim Kristovo vzkíšení již njak oznámeno, nebo ten den

vidl je a oni jeho radostn. Ten den jich zarmoucení skrotil a radost

poatou až do na nebe vstoupení a do jich smrti vždy silnji množil

a pak po smrti jich v království nebeském dokonal. Aniž mohl kdo

té radosti od nich odníti, jakož nižádný nemohl milování vného
v Bohu, jímž je vyvolil, zrušiti. Protož dí sv. Bda : „Nižádný radosti

jich neodal od nich ; nebo, jestliže potom trpli protivenství, pece
v nadji z mrtvých vstání a ve vidní jeho jsouce rozníceni, za vseli"

kou radost mli, když v protivenství upadali. A to iniv Jakub apoštol,

uí jiné témuž ka (v i. kap.): „Všelikou radost mjte, bratí, když

v rozliná pokušení, totiž protivenství, upadnete." Apoštolé mli za

radost, nebo.' dí sv. Lukáš v Skutcích apoštolských v 5. kap.: „Chodili

apoštolé, radujíce se, z církve totiž židovské, když byli mrskáni, že hodni

byli, aby pro jméno Ježíše Krista pohanní trpli." A pozoruj ješt

v ei Spasitele o té radosti trojí e : prvou, že bude po zarmoucení

a tak milejší i vtší (taktéž opt zarmoucení po radosti tohoto svta bude

vtší). Druhou vc pozoruj, že ta radost jest srdená, nebo dí Kristus

:

„radovati se bude srdce vaše". Tetí, že bude vná, nebo
dí: „a radosti vaší nižádný neodejme od vás". Té

radosti po bíd svta tohoto ra nám
dopomoci milý Kristus! Amen.

X3 NEDLE
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Sv. Jan v 20. kapitole.

>[fa^piii

ten as ekl Ježíš uedlníkm svým; 5. „Jdu k tomu,

kterýž mne poslal a žádný z vás neptá se mne: „Kam

jdeš?" 6. Ale že sem vám tyto vci mluvil, zármutek

naplnil srdce vaše. 7. Já pak pravdu pravím vám, že jest vám

užitené, abych já odešel, nebo neodejdu^^li, utšitel nepijde

k vám; a pakli odejdu, pošli ho k vám. 8. A on pijda,

obviovati bude svt z híchu, a z spravedlnosti, a z soudu.

9. Z híchu zajisté, že neví ve mne. 10. A z spravedlnosti,

proto že jdu k Otci, a již více neuzíte mne, 11. Z soudu pak,

proto že kníže tohoto svta již jest odsouzeno. 12. Ješt bych

ml mnoho mluviti vám, ale nemžete snésti nyní. 13. Když

pak pijde ten Duch pravdy, uvede vás ve všelikou pravdu.

Nebo nebude mluviti sám od sebe, ale cožkoli uslyší, to mluviti

bude; ano i budoucí vci zvstovati bude vám. 14. On mne

oslaví; nebo z mého vezme, a zvstuje vám. 15. Všecko,

cožkoli má Otec, mé jest. Protož jsem ekl.

že z mého vezme, a zvstuje vám."

ROZUM
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OZUM TOHOTO EVANGELIA JEST PO^
dobný mnoho k dívjšímu evangeliu, v nmž milostivý

Spasitel mnoho rozumúv zavírá, kteréž Duchem svatým

potom seznali. A nejprve praví svým ueníkm, že od

nich jde
;
po druhé, že jim Ducha svatého pošle ; po tetí,

že Duch svatý nadarmo nepijde, ale že bude svt kárati, ueníky pravd
uiti, a Krista slaviti. I dí milý Kristus: „Jdu", skrze utrpení jakožto

lovk, „k nmu", totiž k Otci, „jenž mne poslal', abych pravd sv'
dectví vydal, a za lid umel; a jdu také, totiž asem svým vstoupím

k Otci na nebe. A tak od poátku svého vtlení vždy Kristus šel k Otci,

jakož i každý z nás od poátku života svého jde k spasení, a tak k Otci

nebeskému, neb k zatraceni, a tak k dáblu šerednému.

„A nižádný z vás netáže se mne: Kam jdeš?" Tím míní Kristus,

že tak bylo jeho jití vzjevné podlé skutkuv, aby byl blahoslaven jakožto

lovk, že nižádný z ueníkv o tom nepochyboval, že by tak nešel

k blahoslavenství království nebeského; nebo i pohané to drží, že kdož

jest dobe v ctnostech živ, že pjde k Bohu do nebe. A je^li Bh všudy,

pece vzvlášt jest v nebi nad nebesy, nebo nic ho nemže obklíiti

a obsáhnouti; ale Kristus jakožto lovk byl obsažen bichem Panny
Marie, a chodil, akoli božstvím všudy byl, a vstoupil do pekla duchem,

umev podlé tla na kíži, a pak jsa živým lovkem, na den vstoupení

šel k Otci, jenž ho poslal, veda s sebou vyvolené, kteréž z pekla vyvedl.

A o tom jití ekl jim: „Jdu k nmu, jenž mne poslal." A že pravil

mnohé ptky budoucí ueníkm, ka, že je posílá jako ovce mezi vlky,

a že v nenávisti budou všem, a že honiti je budou z jednoho místa do

druhého, a že je vyobcují a zavraždí; protož zarmoutivše se, že on jim

praví, že od nich chce, hned netázali se ho, kam jde? Protož dí : „a ni^

žádný z vás netáže se mne: Kam jdeš? ale že ty vci mluvil sem
k vám, zármutek naplnil srdce vaše". Nebo pirozená jest vc, že slova

milého pítele, smíšená se zármutkem a s milostí, popouzejí pátel

k zármutku a k bolesti; a tak ueníci Kristovi, že milovali Krista, sly"

šice, že on zarmoucen jsa, mluví k nim lítostiv a praví jim i své

ptky budoucí, i jejich, i byli zarmouceni. Ale vrný a milostivý Spa^

sitel tší je, ka: „A já pravdu pravím vám: užitené jest vám, abych

já šel; nebo neodejdu^li. Utšitel nepijde k vám." Jako kdyby ekl:
Nezízen milujete mé tlesenství, protož užitené jest, abych skryl lo'
venství ped vašima oima, abyste žádosti duše byli vzhru pozdviženi.

Tu dí sv. Heda: „Užitené jest, abych známé lovenství do nebe vnesl,

aby vtší žádostí tam vzdychali, a tak srdcí k nebeským vcem pozdvih-

nouce, aby dary Ducha svatého byli hotovi pijmouti." To Bda.
Tu vz, že akoli Kristovo lovenství má milováno býti a má

býti ctno nad jiná stvoení, pece mohl by lovk poblouditi v milo-

vání božství a ve ctní, takže by více pichýlil milování žádost i ctní

lovk
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lovk k lovenství Kristovu neb k jinému stvoení více, nežli k bož^

ství; jakož ueníci byli nezízen pichýleni k lovenství Kristovu, jakož

to ukázal Petr, rad Kristovi, aby nedal se na utrpení. A pro tu nezízenou
píchylnost oste ho Kristus káral, ka jemu: „Jdi za mnou, Satane! ne-

smýšlíš božských vcí, ale lidské." Jako by ekl: Nezízen mne miluješ,

cht, abych netrpl; nebo nemiluješ více božství, nežli mého lovenství.
A toto by mli znamenati ti, kteí nezízen milují tla svatých a ku-

pují za peníze u papežv, aby je za svaté stvrdili. Také mají to zna-

menati ti, kteíž chtí tlesným okem zde, smrtelní jsouce, krev Kri-

stovu v oplatce, neb jeho tlo vidti, že bloudí obojí. Nebo co plátno

jest kterému svatému, aby za peníze papež ho potvrdil a mže býti, že

z falešného domnní, z dáblova zklamání a z kivého svdectví? a pro

bídnou lakotu potvrdil-li by, že by oplatek nesvcený mli za svatý

zpsob chleba a tak za tlo Boží a nkterého knze krev, již ukropil

na oplatek, mli by za Kristovu krev? jakož se pihodilo v mnohých
místech, a zvlášt v Litomyšlském biskupství, v nmž knží krví svou

oplatek zkrvavili ; ale potom, když byli zkoušeni, piznali se, že to ui-

nili. K tm lakomcm, kteí tak lid svádjí, a mají žádost nezízenou,

jíž jsou píchýlení více k bohatství nežli k nebeskému království, Duch
svatý nepijde! Nebo ponvadž k apoštolm, kteí nemli žádosti k bo-

hatství, byl by Duch svatý nepišel, jakož dí Kristus, kdyby on byl

neodešel a jich od nezízené milosti a bázn nevyistil, a oni by se byli

po jeho vstoupení posty, modlitbami a svatým myšlením nezpsobili:

ó kterak mohou pijmouti dary Ducha svatého lakomci, smilníci, svato-

kupci, kosteníci, žrái, pyšní a pijáci, ponvadž Duch svatý nemže pe-
bývati v lovku, jenž jest v híchu smrtelném, a jenž kára svt z híchu?

O nmž dí Kristus: „A když pijde on, kárati bude svt z híchu, a ze

soudu."

Ti bludy jmenuje Kristus, z nichž Duch svatý bude kárati svt,

to jest lidi zlé, kterými bludy jsou takm všichni lidé staí obklíení:

Prvý blud, a tak hích, jejž mají lidé, jest nevra, že lidé majíce tolik

od Krista nauení, a tak mnoho dvodv i dobrodiní, neví v Boha
Otce i Syna, takže akoli ví, že Bh Otec jest Bh, též i Syn, ale

neví v nho, že nemilují nade všechny jiné vci, a neposlouchají.

A ten hích, jenž sluje nevra neb nevení, jest nad jiné híchy veliký,

a jest koenem všech jiných híchv ; o nmž dí Kristus, že Duch svatý

bude kárati svt „z híchu, že nevili"; jako jsou Židé, pohané, kacíi

a zlí kesané, kteí neví v Boha, a tak Ducha svatého nemají, jenž

je bude kárati. Po druhé bude Duch svatý kárati svt „ze spravedlnosti",

jíž nemá, maje ji míti, protože Kristus ped smrtí uil eí, i svými

skutky, i svými divy, aby práv vili; a vstav z mrtvých, mnohými
dkazy potvrdil pravé víry; a po tetí, vzjevn ped apoštoly na nebe

vstoupil, dav cestu všem, aby jeho v dobrých inech následujíce, spra-

vedliv živi byli a za ním vstoupili. A že toho svt neiní, protož dí

Kristus

:
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Kristus: „žz Duch svatý kárati bude svt ze spravedlnosti, že jde k Otci,"

totiž, jsa muž spravedlivý, za nímž svt nechce jíti. Po tetí bude kárati

Duch svatý svt „ze soudu", totiž posledního, že se ho nebojí, vda, že

ted dábel na vné zatracení pro hích jest odsouzen. Protož praví Kri^

stus: „ze soudu, že kníže svta tohoto", totiž dábel, „jenž jest králem

i knížetem nad smrtelnými híšníky, ted souzen jest", totiž na vné
zatracení.

A z toho máš, že jakož Židé za Krista, že jemu a v nho nevili,

a tak hích nevry majíce, spravedliv od Ducha svatého káráni mli
býti, a ze spravedlnosti, kterouž mli míti z následování Kristova, a pak

nemli, a po tetí ze soudu, že zle Kristovy skutky soudili : taktéž do

dnešního dne zstal ten trojí hích v svt, z nhož Duch svatý bude

je kárati. Nebo kdo nyní, ponouce od papeže, v Boha ví, vší žádostí

nad všechny jiné vci jeho se drží, jakož se má držeti? Kdo po druhé

pamatuje divy Kristovy a zvyky svaté jeho,' aby ho následuje byl spra^

vedlivý? a kdo po tetí z tch, kteí praví, že v moci své mají vyklá^

dáti zákon Boží, iní pravý soud, správn se podlé zákona Kristova roz^

sužuje, a správn Boží zákon vykládaje? ani, pohíchu ! lstivými výklady

všechen zákon, jenž velí Krista nám následovati, aneb jinak vyložíce,

sebe i lidi svádjí, aneb polehují, nebojíce se soudu, jímž dábel ted jest

odsouzen. Ale bda bude tomu lovku, jenž jest Antikrist, nebot Kri^

stus zabije ho duchem úst svých, jakož dí sv. Pavel; to jest. Duchem
svatým porazí ho. Nebo Duch svatý bude kárati svt z híchu, jejž má,

ze spravedlnosti, jíž nemá, a ze soudu, jehož nedbá; a vzvlášt bude ká-'

rati zlé knze, kteí mli se nejvíce híchu varovati, a spravedlnost míti,

a soudu vného se zatracení báti.

Híchu mají se knží nejvíce nad jiné lidi vystíhati; nebo jejich

hích nejvíce církvi kesanské škodí. Bohu se nelíbí, a dábíu velmi líbí.

Nejvíce, dím, škodí ; nebo hích knžský tu stranu církve, jež by mla
býti nejistší, przní, a jiné táhne za knzem. A proto se dáblu velmi

líbí, a Bohu jsou nelibí; nebo oni majíce umní, mli hy jiné uiti,

sami jsouce podlé vle Boží živi. Protož bda jim od ran mnohých;
nebo dí Kristus v 12, k. sv. Lukáše: „Sluha, vda vli pána a nein,
ranami bude bit mixohými." A vzvlášt že sedají s Pánem k míse
a s ním chléb jedí, a u nho se pasou; protož dí žalostiv Kristus

skrze Davida: lovk pokoje mého, jenž jedl mé chleby, zveliil na mn
vysazení. To jest: vysadil mne, mn cti nedávaje; jako dí sv. Bernard,

že knží ve cti chodí z bohatství Božího, jemuž cti neiní. Protož koho
více v svt nežli nás knze, když hích máme, spravedlnosti nemáme,
a soudu se nebojíme, bude Duch svatý kárati? bda bude tm, kteí
lidské almužny jedli a jich neuili, aniž z híchu kárali! Dí sv. eho:
Važme, jaký hích jest ped Bohem, nic proti híchm neiniti, a hí"
chv peníze jísti! to jest, peníze utráceti, jež lidé za híchy dali. A sv,

Bernard dí: „Pijdou, pijdou ped soud Boží, tu kdež slyšena bude
Yi sirotkv
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sirotkv žaloba tžká, dvod tvrdý, jichž byli živi statky, a híchv ne^

omývali. Bda tuným prdivalm, kteí almužnu jedí, pijí, jinak zle

utrácejí, a na svou duši ani na jiných duše nedbají! jist bude je Duch
svatý kárati z híchu.

Dále dí Kristus k uedlníkm : „Ješt mnohé vci mám vám praviti,

ale nemžete snésti nyní," totiž pro zármutek váš, a pro hloupost. Tu
dal Kristus mistrm a kazatelm nauení, aby neobtžovali tch, kteréž

uí, a marn ei nepravili, když vidí, že posluchai nemohou jich snésti.

„Ale když pijde," totiž sestoupí v darech, sám se nikam nehýbaje,

„onen duch pravdy", totiž Duch svatý, jenž jest pravda vná, a jenž

miluje pravdu a uí pravd, „nauí vás každé pravd", jež jest k spasení

vašemu a k církvi svaté prospchu. A tak se stalo, že ode dne seslání

Ducha svatého až práv do smrti uil Duch svatý apoštoly, kterak mají

živi býti, a lidi uiti, a církvi svaté po sob písmo pravdy zstaviti;

a tak je uil, že došli blahoslavenství, a knih živých, v nichž mohou
znáti každou pravdu. A že což uí Duch svatý, to uí Bh Otec i Syn,

jakož což iní Otec, to iní i Syn, i Duch svatý, protož aby v blud ne"

upadli lidé, domnívajíce se, že by Duch svatý uil každé pravd, a nic

Kristus, dí dále: „nebo nebude mluviti od sebe samého, ale kterékoli

vci uslyší", totiž od Otce Boha i od Syna; nebo každé znání Ducha
svatého jest od Otce i od Syna, jakož i on Duch svatý pochází od Otce

i od Syna. A tak cožkoli Duch svatý koho uí, neb komu praví, to vše

od vnosti od Otce Boha i od Syna slyší; ale ne uchem tlestným,

jehož nemá, ponvadž jest jen duch netlestný, ale to slyšení jest

v každé pravd s Bohem Otcem i s Bohem Synem svolení.

A že Duch svatý uí ádem nekvapn, protož dí dále Kristus: „a

které vci budoucí jsou, praviti bude vám." A tak uil apoštoly, že

mluvili a psali budoucí pravdy; nebo Janovi tomu Duch svatý pravil,

protože popsal stav kesanský, kterak pobhne až do soudného dne;

Petrovi povdl, že na konec svta budou kazatelé a knží lakomí,

smilní, lživí, kteí vymyšlenými emi budou lidi o peníze oklamávati

;

to píše v druhé epištole v 2. kap. Také svatému Pavlovi Duch svatý

pravil, aby psal budoucí vci, kterak k skonání svta budou lidé zlí, již

od pravdy sluch odchýlí, a k báchorkám se obrátí, a seberou sob mistry

pochlebné, aby je lehtali v uši. A tak máš naplnno i o jiných apO"

štolích, že je uil Duch svatý budoucím vcem. A že zde v svt apo-

štolv ne všech vcí nauil Duch svatý, ale po smrti v radosti dal jim

je znáti, protož nejprve dí Kristus : „Kteréžkoli vcí uslyší, mluviti bude,"

totiž tam v radosti
;
pak potom dí : „a které vci budoucí jsou, praviti

bude vám," totiž zde. Hle tu dí: „které vci budoucí jsou", ale nedí;

všechny vci budoucí praviti bude vám ; nebo nkterých vcí budoucích,

dokud byli živi, nepravil jim, a nkteré pravil jim.

Dále dí spisovatel: „On mne oslaví", totiž slavného v lidu uiní,

že lidé jsouce Duchem svatým naueni, budou mne za slavného Boha
míti.
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míti. „Nebo z mého vezme", to což pravdy jest, „a praviti bude vám",

totiž, abyste mne mli za Boha a jiné témuž uili. A dokazuje Kristus,

že jest Bohem ; a že svatý Duch, což praví, to vše jest také Kristovo,

protož i dí : „Všechny vci, které má Otec, mé jsou ; protož ekl jsem,

že z mého vezme a praviti bude vám." Hic v té ei vzjevn ukazuje

Trojici svatou, to jest ti osoby vné, nebo ukazuje Otce, i Ducha
svatého, i sebe Syna Božího ; nebo když dí : „všechny vci, kteréž má
Otec", hle to jedna osoba, Otec; „mé jsou", hle to Syn; a když dí;

„praviti bude vám", totiž Duch svatý, jenž jest tetí osoba. A že Kristus

jest roven Otci Bohu, a tak že jest Bohem, to se míní v té ei, když

dí: „všecky vci, které má Otec, mé jsou"; a že Otec má Ducha sva^

tého, tehdy má ho i Syn Kristus ; a ponvadž všechny vci Kristovy jsou,

tehdy to pravda jest, že což praví Duch svatý, to také Kristovo jest,

a tak i Otcovo; a což Duch svatý praví, to praví k oslav i Otce,

i Syna, i k své, abychme my slavn Boha chválili, více, že Otec, Syn
a Duch svatý jsou ti osoby slavné, všemohoucí a vné, a což iní jedna

osoba, to každá, a tak komuž svdí jedna osoba, tomu svdí Bh
Otec i Syn, i Duch svatý. Protož prav všechen svt zde na lovka,
že jest kacíem: svdí^li jemu Kristus, že ten lovk jest jeho vrný

sluha, tehdy ho pravda vysvobodí, jež všechny vci pemáhá,
a ostojí na vky. Protož požehnaný bud Pán Bh

pravdy, jenž svých sluh vrných v poha^

není na konec neopustí ! Amen.

Y2 NEDLE
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NEDLE PÁTÁ PO VELIKONOCL

Sv. Jan v 1 6. kapitole.

ten as ekl Ježíš uedlníkm svým: „Amen, amen
pravím vám, že zabystekoli prosili Otce ve jménu

mém, dá vám, 24. Až dosavad za nic ste neprosili

ve jménu mém; prostež, a vezmete, aby radost vaše doplnna

byla. 25. Toto v píslovích mluvil sem vám, ale pijde hodina,

když více nebudu v píslovích mluviti vám, nýbrž zjevné o Otci

zvstovati budu vám> 26. V ten den ve jménu mém prositi bu^

dete ; a nepravím vám, že já budu prositi Otce za vás, 27. Nebo
sám Otec miluje vás, proto že ste vy mne milovali a uvili, že

sem já od Boha vyšel. 28. Vyšel sem od Otce, a pišel sem

na svt; a opt opouštím svt, a jdu k Otci." 29. Rkou jemu

uedlníci jeho: „Aj, nyní zjevn mluvíš, a písloví žá*

nho nepravíš. 30. Nyní víme, že víš všecko,

a nepotebuješ, aby se kdo tebe

tázal; skrze to víme, že

si od Boha pišel."

V TOMTO
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TOMTO SVATÉM EVANGELIU PO-
ložena jest nám uslyšení jistota v prosb, budeme^li

za práv prositi: protož s velikou radostí máme to

svaté evangelium slyšeti. Protož dí sv. Augustin: „Pána

našeho slova, kteráž ste slyšeli nyní, bratí nejmilejší!

se vší žádostí mají pijata býti; nebo horlivjší vírou

budou^li pijata, tehdy vtší radostí srdce naše bude utšeno. A co

utšenjší mže býti, nežli že Pán náš dí: „Vru vru pravím vám,

budete4i za prositi Otce mého ve jménu mém, dá vám." Tu uvažuj-'

me: kdo, kterak, co, skrze koho a od koho má prositi, chce^li usly^

šán býti. Kdo? že lovk spravedlivý; kterak? že ádn; co? že vc
hodnou ; skrze koho ? že skrze Ježíše ; od koho ? že od Boha Otce ; nebo
kdož tak se v své prosb zpsobí, dojista dá jemu Otec nebeský, za
poprosí. Nevili kdo, slyš písahu Spasitele, jenž dí: „Vru vru pra^

vím vám, budete^i za prositi", a jinou eí takto : „budete4i za prositi

Otce mého ve jménu mém, dá vám." Ted slyšíš, kdo slibuje pod pí'-

sahou, že Kristus, pravý Bh a pravý lovk, ka: „vru", na mé bož^

ství, „vru", po druhé, na mé lovenství. O kdyby tob král veliký,

neb papež, jenž lže asto, tak piln sliboval pod písahou, onen aby

tob dal ves, hrad, neb kon, a tento aby dal biskupství, ó jak by vesel

byl a pilen, abys uinil, co on káže, an mže umíti díve, nežli dá:

hle, ted král všeho svta a biskup nejvyšší, jenž nemže selhati, aniž

ted mže umíti, a mže lovku dáti, což on mže nejlepšího íádati!

avšak lidé nejsou tak bedliví žádosti prositi od toho krále a biskupa,

jako jsou bedliví u lháv smrtelných prositi a jim více nežli Bohu
sloužiti! To rozvažuj, kdož chce, kterak jsou bedliví, když prosí u pa^

peže neb u krále, že v ten as nikam jinam nemyslí, aniž hledí, a be^

dlivi jsou, aby nižádným slovem nechybili, aniž co nelibého promluvili,

neb uinili; ale když u Boha Otce prosí, nkdy nevdí, co íkají, myslíce

jinam a zapomínajíce se, a více myslíce na smilství, na frej, na bohatství

bídné, nežli na Pána Boha! Protož tací nieho nevezmou, nebo ne^

hodn prosí! ale kdož chce, aby byl uslyšán, musí se pizpsobiti tak,

jak sem ekl:

Nejprve, aby znamenal, kdo jest? jes'li ueník Kristv z potu tch,

jimž jest eeno: Pravím vám, budete4i za prositi; nebo ueníci svatí,

jimž jest to eeno, drželi místo všech vrných kesan. Protož kdo
následuje Krista v tichosti, v pokoe a v jiných ctnostech, drže jeho

pikázaní, ten jest jeho ueník; nebo on sám dí: „Vru vy moji ueníci

budete, a v tom poznají, že jste moji ueníci, uiníte^i ty vci, které

pikazuji vám! Protož lakomci, smilníci, pyšní, žrái, opilci, hrái, pO"

krytci, již jsou ze školy áblovy a jsou jeho ueníky, ti prosí^li za, ne^

budou uslyšáni. A co jich jest v té rot, a vzvlášt knží a zákonníkv!
jimž Kristus dí v evangeliu sv. Mat. 15. kap.: „Dobe o vás prorokoval

Y3 Isaiáš

:
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Isaiáš: „Lid tento rty mne ctí, ale srdce jich jest daleko ode mne; na-

darmo ke mn se modlí, uíce uení a pikázaní lidská." Z toho vidíš,

že kdož chce za Boha prositi, musí, chce-li uslyšen býti, jeho pikázaní
plniti, a tak víru, nadji a lásku míti.

Po druhé má prositi ádn; nebo dobe a ádn ten prosí, kdož

jsa živ, prosí za ty vci, které se jemu k spasení hodí. A tak za nkteré
má prositi hned bez píiny této: „Je-li tvá vle", jako za ty vci, které

položil Kristus v Otenáši; jako jest posvcení jména Božího, píští krá-

lovství jeho, naplnní vle jeho. Ale za nkteré vci má prositi s pídav-

kem tímto ; „Bud tvá vle", neb „je-li tvá vle" ; nebo proto se modlil

milý Kristus s tím pídavkem, ka : „Ote mj ! chceš-li, odved ode mne
utrpení toto, avšak bud tvá vle," aby nám dal píklad; nebo on vdl
dobe, že má trpti, a že vle své Otec Bh nepromní, jakož i on ne-

chtl své vle promniti v tom, ale chtl dáti nám nauení, abychme se

tak modlili; nebo my nevíme, co Bh ráí neb volí v takých vcech.

Také máme v mnohých vcech pidávati tento pídavek: „Je-li nám
k spasení." A tak když prosíme za zdraví, za pokoj, za tlestnou potebu
neb žádost, máme vždy v srdci položiti: zdali by nám ty vci byly

k spasení
;
pakli by byly na závadu, aby jich nám nedal Bh. A z toho

hned vidíš:

Po tetí, co máš prositi? že to neb za to, což jest pomocné k spa-

sení, za nž má každý z nás prositi. A že odpuštní híchv a prospch
v ctnostech nejlépe pomáhá k spasení, protož za to piln máme prositi

;

ale ne za to, abychme byli pány, neb bohatí, neb v svt velebeni, aby

nám nebylo eeno ono Kristovo slovo: „Nevíte, za prosíte."

Po tvrté máme vdti, skrze koho neb pro koho prositi máme?
že skrze Ježíše, nebo on sám dí : „Zakoli prosíti budete ve jménu mém
Otce mého, dá vám." A tak obyejn modlitby knží se koní, kouce
k Bohu Otci: „Skrze Pána našeho, Ježíše Krista, ra nás uslyšeti!" A roz-

umj, že když pravíš: „skrze Ježíše", že míníš skrze Ježíšovo loven-
ství, jež jest nejlepší ped Bohem nám ku pomoci, abychme byli vy-

slyšeni. Protož uí Ježíš, ka : „Zakoli prositi budete ve jménu mém",
totiž Ježíš, jenž se vykládá Spasitel; protož dí sv. Augustin, že to se ne-

prosí ve jménu Spasitele, což se prosí proti spasení. Z toho máš na-

uení, že každý zle prosí, kdož co prosí, ježto jemu jest závadou k spa-

sení. O, co tch jest, kteí zle prosí tím zpsobem! jako kteí prosí za

krásu tlestnou, za bohatství mnohé, za povýšení v svt, za obroí, za

pomstu nad nepátely, neb i nad tmi, kteí je vedou k spasení a rádi

by, aby byli dobe živi. Také v té ásti bloudí obyejn ženy, které

svým dtem od Boha prosí dstojenství a bohatství; o tch dí sv. Jan

Zlatoústý, že obyejn prosí dtem bohatství a dstojenství, ale neprosí

jim Boha, totiž, aby jim se dal Bh.
Po páté máme prositi od Otce; nebo dí Kristus: „Zakoli budete

prositi „Otce", totiž Boha." Tím rozumj, jakož vykládá sv. Augustin, že

to
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to slovo „Otce" v tomto míst znamená všechnu svatou Trojici, netoliko

osobu Boha Otce; jakož i v modlitb Kristov, když dí: „Ote náš!",

tu to slovo „Ote" znamená Boha Otce, i Syna, i svatého Ducha; nebo
každá osoba z tch tí jest Otec náš nebeský, jenž nás stvoil. A tak

když dí Kristus: „Budete4i za prositi Otce mého", to jest: Boha, jenž

jest ti osoby; nebo Kristus, že jest lovk stvoený od tí osob, jest

synem všech tí osob, jako i jiný lovk stvoený; ale protože jest Syn
Boží a osoba druhá v svaté Trojici, má jediného Otce, jehož asto jme^

nuje v evangeliu. A bez pohoršení výkladu sv. Augustina mže v tomto

evangeliu také vzato býti to slovo „Otec", když dí: „Otce mého", a opt:

„Já budu prositi Otce za vás, nebo on Otec miluje vás" ; a tak i potom
do konce mže o Otci, jenž jest jedna osoba, rozumno býti.

Ted máš ukázáno, kdo, kterak, co, skrze koho a od koho má prO'

šiti, chce.'li uslyšen býti ; nebo zajisté bude uslyšen pod písahou Ježí^

sovou, jenž dí: „Vru vru pravím vám, budete^li za", totiž k spasení

užiteného neb za spasení „prositi Otce mého", totiž Boha, a tak Trojice

svaté, „ve jménu mém, dá vám". Nechtl milý Spasitel íci: Budete^i

za „mne" prositi, jakož aniž jindy íkal, v tom dávaje nauení, abychme
1: Bohu vždy modlitbu obraceli; podruhé, abychme nedali lidem sebe

mnoho prositi. A v tom obojím lidé bloudí: jedni, již více své modlitby

obracejí k svatým nežli k Bohu, dlouhé modlitby strojíce, a utíkajíce se

díve k svatým nežli ku Pánu Bohu; druzí, kteí kochají se v tom, že

se k nim lidé modlí, a chtí tomu, a vzvlášt bohové, jež mají za bohy
zemské, jako papežové, kardinálové a jiní, kteí dají se lidem ped sebou

modliti, klanti a mnoho sebe prositi. Ne tak inili apoštolé a jiní svatí,

ale bránili ped sebou klekati, a táhli lidi, aby Boha, ale ne jich prosili

;

nebo od Krista nauení ted vzali, jenž dí: „Budete4i za prositi Otce

ve jménu mém, dá vám. Až dotud neprosili ste ve jménu mém."
Tu vz, že pro hloupost a pro zármutek uedlníci neprosili ve jménu

Kristovu od Boha Otce co; jakož dí sv. Bda: Neprosili v tu dobu ve

jménu Spasitele ; nebo když Spasitele citeln pi sob mli, mén k nevidí^

telným darm spasení svého mysli pozdvihli. To Bda. Protož aby ted

uedlníci byli k nebeským vcem povzdviženi, dí jim : „Proste a vezmete,

aby radost vaše byla úplná". Dí Bda: „Zajisté ád rozumu tento jest:

Proste, a radost vaše úplná bude, a vezmete." Míní sv. Bda, že když
vrní prosí za to, aby radost jejich byla úplná, a tím ádem, jako e^
ceno jest, tehdy konen vezmou radost úplnou v nebesích. A tak jen

vyvolení budou v prosb o radost nebeskou vyslyšeni, a to jist; nebo
dí Kristus: „Proste a vezmete". A k té jistot dí sv. Jan v i. epištole,

3. k. : Doufání také máme k Bohu, a zakoli prositi budeme, vezmeme
od nho ; nebo pikázaní jeho ostíháme, a ty vci, které jsou ped ním
libé, iníme; a pikázaní Boží jest, abychme prosili, aby radost naše byla

úplná, a za to, což by nám k té radosti pomocno bylo. A že jen vyvo'-

lení k té radosti plné dojdou, protož jen k vyvoleným Kristova e ná^

leží.
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leží, z jichž potu jsa miláek jeho, dí v i. epištole 5. kap.: „A toto jest

doufání, kteréž máme k Bohu, že zakoli prositi budeme podlé jeho

vle, uslyší nás; a víme, že slyší nás."

A z tohoto máme poznání, pro Bh neslyší lidí v prosbách: Ncj^

prvé, že zlí nejsou hodni, aby byli vyslyšeni, a tak na konec zlí nikdy

radosti úplné nebudou míti. Po druhé, že i dobí nebývají vyslyšeni,

nebo nkdy prosí za to, což se jim nehodí k spasení
;
jako sv. Pavel

není vyslyšen, když tikrát prosil Boha, jak sám dí, aby ho pokušení

tlestného zbavil, a není v tom vyslyšen, nebo to pokušení bylo jemu
ku pomoci odplaty veliké. Protož dí sv. Bda: „Apoštol ne ve jménu
Ježíšovu prosil, aby pokušení neml, kteréž k ochran pokory byl vzal,

kteréž pokory kdyby neml, spasen by nemohl býti. A k tomu zní

sv. Pavla e, nebo dí: Aby velikost ve vzjeveních mne nepovýžila, totiž

v pýchu, dán mi jest osten satanv, aby mne na šíji bil. A tak lépe

apoštolu bylo, že ho v tom Bh nevyslyšel. Po druhé, svatí nebývají za

jiné prosíce vyslyšeni, nebo ti, za nž prosí, nejsou hodni; jako Samuel
prorok, když prosil Boha za krále Saula, nebo ekl jemu Bh: „Do^

kavad ty želíš Saula, ponvadž já jsem ho zavrhl, aby nekraloval nad

Israelem?" Také nkdy Pán Bh ne hned slyší prosby, aby hned na-'

plnil, ale povzdálí pro lepší; jako uinil oné pohance, jež volala, bžíc

za ním, a prosila za svou dcerku, aby ji od dábla vysvobodil. A to iní

Bh také, že chce, abychme ho ustavin prosili
;
protož i te dí Kristus

:

„Proste a vezmete, aby radost vaše byla úplná." Proste nábožn a ústa-'

vin, a vezmete milost nyní, aby radost vaše byla úplná v budoucím
blahoslavenství, A za to má vzvlášt kesan prositi, ale ne za bohatství,

ani za chválu, ani za pomstu.

A že apoštolé po Kristovu nanebevstoupení mli k nmu vtší

lásku a vtší jeho poznání, protož vda Kristus praví jim, že ted po

vstoupení bude s nimi vzjevn mluviti, jako s vtšími milovníky, a ne

v podobenstvích, jako díve; protož dí dále: „Tyto vci v píslovích

neb v podobenstvích mluvil jsem vám; pišla hodina, když ted" po na^

nebevstoupení, a po Ducha svatého seslání „ne v píslovích budu mlu^

viti vám". A dí Spasitel : „pišla hodina", pro jistotu, že jist ta hodina

má pijíti, jako by ted byla, v niž ne v píslovích, ale vzjevn o Otci

svém praviti budu vám. A tak uinil Kristus, že o svaté Trojici, a o ta"

jemných vcech nebeského království nauil apoštoly, což bylo k prO"

spchu církve svaté.

Dále dí : „V ten den ve jménu mém prositi budete." Stalo se
;
pro"

sili apoštolé za duchovní vci ve jménu Kristovu, ne za tlestné vci

nepotebné, a ve jménu Kristovu nejprve ktili, aby to jméno Ježíš

Kristus bylo ohlášeno a vzvelebeno ; a na konci modliteb knží pidávali

ta slova: Skrze Pána našeho Ježíše Krista. Dále dí: „a nepravím vám",

totiž nadarmo, by se tak nestalo, jakož pravím, „že já", jakožto lovk,

„prositi budu Otce za vás". Nu, vrný sluho Kristv! te máš knze
jistého,
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jistého, jenž slibuje za t prositi Boha Otce, jehož jisté Otec slyší, za

kohož prosí; a miluje toho Otec, kdož miluje Krista. Protož ihned dí:

„nebo on Otec miluje vás, nebo vy milovali ste mne, a vili ste, že

od Boha sem vyšel". Tu vz, že vili uedlníci, že Kristus od Boha
vyšel vným narozením, takže od vnosti Otec Búh rodí syna Boha
jinou osobu; pak po tom vyjití vyšel Kristus jakožto stvoení ode vší

svaté Trojice a pišel na svt, pijav lovenství v život Panny Marie,

i narodil se a obcoval v svt; a opt opustil svt k obcování, že ted

tlestn jako strastný neobcuje v svt, ale šel k Otci, když na nebe

vstoupil. A tak dí: „Vyšel sem od Otce, a piiel sem na svt; opt opou^

štím svt a jdu k Otci". A nerozumj, jako by Syn, jakožto Búh, kam se

hnul od Otce aneb kam chodil, nebo jsa Bohem všude jest, a nemže
se nikam hnouti; nebo kdyby se kam mohl hnouti, ted by ne všudy

byl, a byl by nedostatený ; ale jeho východ od Otce bez hnutí jest jeho

narození od Otce, jakož i jeho s nebe sestoupení jest jeho vtlení. Protož

když víra dí, že vstoupil s nebe, rozumj, že vtlil se, jsa Pán nebeský,

ale nehnul se nikam s nebe ; ale podlé lovenství chodil na svt, a hnul

se do pekla duchem, a z pekla na svt, vstav v nedli z mrtvých, a ze

svta tohoto hnul se na nebe, když mocn na n vstoupil.

Dále dí evangelium: „Pravili jemu uedlníci jeho: Hle, ted vzjevn
mluvíš a podobenství nižádného nedíš"

;
jako by ekli : Ponvadž nyní tak

vzjevn mluvíš k nám, a my ješt sme nezpsobní; docela až ta hodina

pijde, budeš vzjevnji mluviti, když budeme zpsobnjší, a ty ted nám
pravíš díve, nežli se tebe tážeme. Protož „ted víme, že víš všecky vci,

a není potebí, aby se kdo tebe tázal", totiž pokoušeje tebe. A to pra^

více uedlníci, ted více poznali božství Kristovo nežli díve
; protož pra^

vili: „V tom, totiž, proto víme, že od Boha si vyšel", netoliko jako

jiný lovk, ale východem vyšším nad jiné ; nebo mnozí, ale všichni

svatí milostí pocházejí od Boha. Jakož o svatém Janu Ktiteli dí písmo:
„Byl lovk poslán od Boha, jakožto lovk; i vtlením mocí Ducha sva"

tého, i po tetí, jak eeno jest, že se rodí od Otce Boha." Vmež
i my, že Kristus tak vyšel od Boha pro naše spasení

;

jehož ra nám On dopomoci, abychme
ho na vky chválili! Amen.

Zi NEDLE
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Sv. Jan v 15. kapitole.

ten as ekl Ježíš uedlníkm svým: 26. „Když pak

pijde ten Utšitel, kteréhož já pošlí vám od Otce,

Duch pravdy, kterýž od Otce pochází, ten svdectví

vydávati bude o mn. 27. Ano i vy svdectví vydávati budete,

nebo od poátku se mnou jste. (Kap. XVI.) Toto mluvil jsem

vám, abyste se nezhoršili. 2. Vypovdí vás ze škol, ano pijde

as, že všeliký, kdož vás mordovati bude, domnívati se bude, že

tím Bohu slouží. 3. A to uiní vám proto, že nepoznali

Otce ani mne. 4. Ale toto mluvil jsem vám,

abyste, když pijde ten as, rozpo"

menuH se na to, že jsem já

pedpovdl vám."

MILOSTIVY
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ILOSTIVY SPASITEL PED TÍMTO
evangeliem ekl uedlníkm, že svt jich nenávidí;

po druhé, že jim se protiviti budou ; po tetí, že je-

jich ei nezachovají, jakož ti ty vci i na nm na-

plnili. Protož v tomto evangeliu slibuje jim, že

pijde utšitel Duch svatý, jenž je potší a nauí
~^ ' pravd, kterouž vyvolení synové Boží od nich pi-

jmou, a pro niž pedpovzení dáblovi synové jim se protiviti budou. Po
druhé, praví jim troje zlé, jimž bude k spasení dobré, když mile strpí

:

nejprve, že budou v nenávisti; po druhé, že je vyobcuji; po tetí, že vraždí.

A proto jim praví naped, aby se nehoršili, nechtíce trpti; po druhé,

aby to pamatujíce, že jim naped pravil, mile trpli. A že v tomto bídném
svt jest utrpení, jež lovka muí, po druhé hích, jenž lovka umrtvuje,

a po tetí marnost, jež lovka klame ; protož proti té trojí bíd Spasitel

slíbil, svým vrným poslati Ducha svatého, jenž jest utšitel zarmouce-

ných. Jakož dí Kristus: „Když pijde Utšitel, jehož já pošlu vám od

Otce", to proti prvé bíd; „ducha pravdy", ducha, jenž živí a obživuje

mrtvé, jakož dí Kristus v 6. k. sv. Jana: „Duch jest, jenž živí", to proti

híchu, jenž umrtvuje. Když dí: „pravdy", to proti marností, jež lživ

lovka klame.

A tak Duch svatý tší zarmoucené, oblehuje utrpení, vydává pravd
svdectví, tupí lstivé klamání, a obživuje na duši híchem zmrtvené, aby

obživnouce mile pro Krista protivenství trpli, svtu se klamati nedali,

a jsouce v milosti živi, k vnému obydlí chvátali. Protož dí Spasitel:

„Když pijde", totiž novou milostí neb darem navštíví, nikam se nehý-

baje s místa, ponvadž jsa Bohem jest všudy. „Utšitel", jenž tší za-

rmoucené. „Jehož já pošlu vám od Otce" ; tu ukazuje Spasitel, že Duch
svatý pochází od nho i od Otce; nebo když dí: „jehož já pošlu", tím

míní, že od nho pochází. A tím také ukazuje Kristus, že jest on Bh
pravý, nebo Ducha svatého nemže dáti a poslati jen Buh, jakož jest

díve dokázáno, protož Kristus ka : „jehož já pošlu vám", jest Bh
pravý. Dí: „vám", uedlníkm mým, k utšení a k potvrzení a k na-

uení. „Ducha pravdy", jenž jest pravda vná, každé lži vždy protivná.

Ducha „pravdy", nebo pravdu miluje, pravd uí, pravd pomáhá, pravdu

konen vysvobozuje. „Jenž od Otce pochází", totiž, že od Otce jsoucnost

má bez poetí, nebo jest duch vný, jakož i Otec, Bh i Syn. „Ten
svdectví vydá o mn", vás vnit navštíve, a dary vzvláštními obdaruje

;

a tak „i vy", jsouce Duchem svatým osvíceni a potvrzeni, „svdectví vy-

dáte; nebo od poátku" mého kázaní a mých divv inní „se mnou
jste". To se vše naplnilo, když ekli, jak píše sv. Lukáš v Skutcích apo-

štolských v 5. k.: „My svdkové jsme tch eí, i Duch svatý."

Tu vz, že milý Spasitel, jsa mezi Židy, uil je moude, inil divy

mocn, a byl živ ctnostn, dávaje píklad dobrý. Protož dí Jan v 15. kap.:

Z2 Kdybych
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„Kdybych skutkv neinil mezi nimi, kterých nižádný jiný neinil, híchu
by nemli; ale ted i vidli a nenávidli mne i Otce mého!" Proti mou^
drému uení pravíce, že jest blázen; nebo ekli: „Však blázní, co ho
posloucháte?" Jan v lo. k. Proti jeho mocnému divv inní ekli, Matouš
v i8. k., že dáblem ábly vymítá; proti jeho ctnostnému životu ekli,

Jan, v 9. k.: „My víme, že ten lovk híšník jest." Protož mohli by byli

íci uedlníci: „Milý pane a miste! velíš nám svdectví o sob vydati

mezi tmi, kteí t za blázna mli, divy tvé moci dáblov pidali, a tebe

svatého híšníkem nazvali; a což pak budeme moci uiniti my hloupí,

my ne tak mocní, my híšní?" A Kristus by odpovdl: „Když pijde
utšitel, jehož já vám pošlu, ten vás hloupé nauí, vám moc dá a váš

život v ctnosti zpsobí." Ale budete-'li ty vci míti, ješt zlí vás neupo^
slechnou, budou vás nenávidti, vyobcovávati a bíti.

„A ty vci mluvil sem k vám, abyste se nehoršili", totiž netrpli"

vostí, aneb pravdy zapením. „Bez církve uiní vás", to jest, vyobcují

vás, takže vás nebudou chtíti v obci trpti. Tím se míní kletba a tak

pohanní. Tu dí svatý Augustin, že Židé nechtli býti v Kristovi ; co jiného

mlo býti, jen aby jsouce mimo Krista, ty vyobcovávali, kteí Krista

opustili? Taktéž se i nyní dje, že ti, kteí nechtí hýú v Kristovi milo"

váním a následováním, že jsou smilní, lakomí a jinak nešlechetní, a tak

jsouce mimo Krista, vyobcovávají ty, kteí Krista neopustili. A tak ted

to vyobcovávání rozšíili, že vrnému kesanu nkdy jest lépe obcovati

s vyobcovaným od nich, nežli s tmi, kteí jiné vyobcovávají. Nebo
ponvadž má se obcování lovk varovati s tím, jehož Bh pro vzjevný

hích klne, jakož dí sv. Pavel: „Sluje^li kdo mezi vámi bratrem, totiž

kesanem, a jest smilník, aneb lakomec, aneb lapák, aneb lajce, aneb

modloslužebník, s takými ani pokrmu neberte" ; a ponvadž ti, kteí

jiné vyobcovávají, jsou vzjevní smilníci, lakomci, svatokupci, lapáci, kteí

chudým z hrdla dou, co by mli snísti, a jsou lajci, mluvíce nekázan
a haníce jiné nevinné i v kostelích, i v krmách, i v domích u stolv,

vrný kesan má se jich obcování varovati a s nimi nejísti ; nebo není

nadje, že by jich mohl od tch zvykv pro jich zatvrzení odvrátiti.

Protož dí v osob spravedlivého lovka David v žalmu stém : „Utrhae

bližního svého, totiž, jenž bližnímu utrhá, toho jsem odhánl a s tím,

jenž jest pyšný okem a srdce nenasyceného, s tím jsem nejedl.

A kdož více utrhají nežli knží u stolv? a kdo jsou srdce nesy^

tého, totiž žádosti nesyté ? kteí by rádi veškeren svt na bohatství po"

hltili, a ješt by žádosti nenasytili! Nebo dí Písmo: „Lakomý nebude

penzi nasycen." A Aristoteles pohan dí: že žádost bohatství roste bez

konce. A tak jsou te zaslepeni zlobou, jak dí Šalomoun: „Oslepila je

jich zloba", že se domnívají, když klnou vrným kesanm, a když je

žaláují a zabíjejí, že by tím Bohu sloužili. Protož dí Kristus: „Ale pišla

hodina, že každý", totiž takový zlý, „kterýž zabije vás, domnívati se

bude, že službu dal Bohu", to jest, že by tím inem sloužil Bohu. A dí

Spasitel

:
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Spasitel: „pišla hodina", a nedí: pijde, proto aby mli to uedlníci za

tak jisté, jako by se stalo. I stalo se, i dje se v dnešní den: Židé, do^

mnívajíce se, že Bohu poslouží, zabili Boha, ale ne Božství; vraždili

uedlníky, a vždy se domnívali, jako by podlé zákona Božího inili;

když ekli, žalujíce Pilátovi na Krista nevinného, Jan v 19. kap.: „My
zákon máme a podlé zákona má zemíti!" Taktéž nynjší knží, ucho^

píce lovka, jenž nií jich lakomství a smilství, klnou, vyhánjí, žaláují

a kií, že podlé jich ustanovení má zemíti, a ne lehkou smrtí, ale upá^

lením! A pro to iní, ukazuje Kristus, ka: „A ty vci", totiž pohanní,
vyobcování a vraždní, „uiní vám, nebo neznali Otce ani mne", roz^

umj neznali pravým laskavým znáním ; nebo každý smrtelný híšník

nezná Boha. A to neznání nyní má hnízdo v nejvyšších mistích a knzích,

kteí jsouce pyšní, lakomí a smilní nad jiné, domnívají se, že by Boha
nejlépe znali : Boha neznají, akoli praví, že oni to jsou, kteí zákon Boží

mají vykládati a jej v srdci mají; ale ten, jenž selhati nemže, dí ted,

že „ty vci vám uiní, že neznali Otce ani mne". A svatý Isaiáš v i. kap.

dí: „Poznal volek vladae svého a osel pána svého, ale Israel mne ne-'

poznal."

Volek pracovitý, jenž zemi oe, jest knz dobrý, kterýž štpuje radlicí,

slovem Božím, srdce lidská, aby híchové byli z koen vypleti, a svaté

slovo, již jest sím, jakož dí Kristus v 3. kap. sv. Lukáše, v zemi, totiž

v srdci zaorává, a z plev zrno vytiskuje, totiž, že pravdu od nálezv lid^

ských a ode lži dlí. Taký knz jest volek Boží, jenž zná vladae svého,

Pána Ježíše; ale knží, kteí se pasou tun a lidského spasení nedbají,

že ani neoí, aniž vozí do Kristovy stodoly, jsou volové tuní, jimž dí

prorok Amos v 4. k. : „Slyšte slovo toto, volové tuní, kteí jste na hoe
Samarie, kteí nátisk iníte chudým, a lámete chudé, kteí íkáte pánm
svým: Pineste a budeme píti! pisáhl Pán na svém svatém, že hle

dnové pijdou na vás a vzdvihnou vás na kyjích, a ostatky vaše v hrncích

vroucích! „Tak prorokuje ten pastý Amos volm tuným, knežím, kteí

jsou na hoe Samarie, totiž na stráži, posazeni; nebo Samaria vykládá

se stráž. Nebo knží mají vysoce držeti stráž nad lidem, aby dábel jich

nevzkradl a nezhubil: a pak ti iní nátlak, nátisk a nouzi chudým,
s jedné strany nutíce je, aby jim dávali desátky, obti za kest, za zpovd,
za svátost i za jiné duchovní vci; nutí je také, že co by chudým dobí
lidé dali, to oni vše k sob hrnou; také nutí je lstivými odpustky, a tím
vzvlášt, že jich statek zle utrácejí a lakom drží. Nebo což knží mají,

to jest chudých, což zstává mimo potebný hodný odv a potebu,
podlé níž mohl by knz k spasení lidi Boží vésti : a pak ti volové tuní
íkají pánm svým, totiž lidem svtským, již jsou páni nad bohatstvím,

i nad knžími k obran: Pineste píti! O kolikrát za den bez poteby
bichoplncm pinesou píti, kteí vždy zalévají, když se zachce, a nkdy
ani se nechce, když pijí! a toho by vl tynohý neuinil. Ale bda
jim, nebo dí Amos, že pisáhl Bh na svém svatém, totiž jménu, a tak

Z3 sám
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sám na sob, že dnové pijdou na ty voly, že vyzdvihnou je na kyjích,

totiž, že jim kži odtepou a ostatky v hrncích zvaí, tlo ervi sndí
a áblové se duše chopí, již budou muiti do soudného dne bez tla,

a potom i s tlem.
Pak osel, jenž zná pána svého, jest lovk svtský-, kterýž drží Boží

pikázaní a jako osel, což na knží vloží pokání, to mile nese. A tak

ten osel s volkem poznali svého vladae a pána, ale Israel mne, dí Bh,
nepoznal. Israel, lid židovský mnohý, nepoznal Krista, a zvlášt knží
a zákonníci. Taktéž i nyní ti, kteí by mli býti duchovn Israel, to

jest vidící Boha, tak, aby nyní živou vrou znali Boha, ti pak neznají:

ty míním, kteíž zle živi jsou a tak Boha neznají; o nichž tuto dí Kristus:

že neznali ani Otce ani mne. A ty vci, totiž o zarmouceních a o pt^
kách vašich, „mluvil sem vám, aby když pijde hodina', totiž tch ptek,
„na n vzpomínali, a tak mile trpli, že já", pán váš, jenž nejprve trpím,

„pravil jsem vám", abyste leheji strpli, a v tom jisti jsouce radost mli.
Ze v tomto evangeliu Spasitel uinil zmínku o vyobcování, prav

ueníkm, že je vyobcovávati budou, protože oni jeho pravdu povedou,

a protože ti, kteí Otce a ani Krista neznají, to uiní; protož dobré jest

tuto aspo kratice o tom vyobcování položiti výklad lehký. Vziž, že

vyobcování jest z církve vyvržení, a sluje kletba, a mže býti i zle

i dobe; zle, když lovka dobrého bez viny z obce vymítají, tak aby

s ním neobcovali. A tak Kristus byl vyobcován od Židv z biskupského,

knžského a zákonniího pikázaní, jakož dí sv. Jan v 9. kap., že ted

se byli umluvili Židé, že kdož by vyznal, že on jest Kristus, aby ven

z obce byl. A ten vzvyk v evangeliu Kristus povdl ueníkm, že týmž
vyobcováním budou potkáni.

Pak dobe mže býti vyobcování trojím zpsobem, taktéž i kletba:

nejprve, když Pán Bh lovka pro hích smrtelný vymítá z obce svaté,

aby v ten as nebyl úasten jeho milosti a prospchu církve svaté; nebo
v ten as híchem smrtelným lovk jest oddlen od Boha i od církve

svaté, a jest dm prázdný, v nmž ábel pebývá. A tak každý lovk
i ábel, jenž jest v híše smrtelném, jest v zloeenství Božím, jakož dí

David v žalme k Bohu: „Lál si pyšným, zloeení, kteí odchylují se

od pikázaní tvých." A to my knží íkáme vždy v prime ; a tak každý

knz, když jest v híchu smrtelném a íká ta slova, tehdy na sob sám
vyznává kletbu Boží a sám sob klne; a tak všichni knží, to íkajíce,

klnou každému híšníku smrtelnému, jenž jest v híchu smrtelném, bu
v pekle, neb zde ješt živ, a všichni svatí v nebesích piznávají, že ta

kletba jest pravá a pravé vyobcování. A tu kletbu málo zlí knží i jiní

lidé zlí uvažují!

Pak po druhé mže býti vyobcování dobe od duchovního vladae,

jakožto od knze, neb od svtského, jakožto od pána neb od obce, tak

když pro hích vzjevný lovka z obce vyvrhnou. Ale jinak knz má
uiniti, a jinak pán svtský, neb obec. Knzi dal zprávu nejvyšší biskup,

ka
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ka Petrovi a v nm církvi svaté v 18. kap. sv. Matouše: Zheší^li proti

tob bratr tvj, jdi a kárej ho sám samotná, a poslechne^li, získal si bratra

svého; pakli tebe neuposlechne, piber s sebou jednoho neb dva, aby

v ústech dvou neb tí svdkv stálo každé slovo
;
pakli jich neuposlechne,

povz obci, a neuposlechne^i obce, budiž tob jako pohan a vzjevný híšník.

Hle, ted vidíš vzjevn výklad vyobcování, jež nyní sluje kletba, kterak má
jíti, že nejprve pro hích smrtelný, po druhé pro zisk bližního k spasení,

po tetí že má býti z lásky. Ze pro hích, to ukazuje Kristus, ka : „Zhe"
ší^li", totiž smrteln, neb všední hích, ten neoddluje lovka od Boha,

ani od obce svaté, aniž iní lovka zloeena
; protož nemá nižádný klet

býti a vyobcován, jediné pro hích smrtelný, jakož i písmo svaté, i usta^

novení papežská ukazují. Aniž také pro každý hích smrtelný má papež

neb biskup lovka vyobcovati; pro tajemný nic, aniž také pro vzjevný

hned; ale má býti trojí nejprve napomenutí, jakož Kristus Petrovi roz"

kázal, aby nejprve šel k nmu, a sám ho káral, aby híchu zanechal;

nezanechaMi by, aby druhé dva neb ti pijal, a s nimi napomenul

a káral; a po tetí, aby obci povdl, a neposlechne^li obce, aby ted se

ho varoval, tak aby s ním neobcoval, jakožto s pohanem neb se vzjevným

híšníkem. A z toho vzali svatí, že nemá nižádný býti vyobcován a jako

zlý jmenován, jediné když také troje napomenutí a káráni zavrhne,

a híchu smrtelného nechce zstaviti. A to vyobcování jest jako lék du^

chovní, jež nemá býti smrtelné, totiž k zatracení, ale pro spasení ; a také

aby jiných nezprznil, nebo jedna ovce prašivá jiné przní, a jeden úd

jiné údy, a malý kvas všecko tsto zakvasí neb poruší. Protož k tomu
rozumu dí Kristus v 18. kap. sv. Matouše: „Jestli ruka tvá neb noha
tvá t pohoršuje, utni ji, a odvrhni od sebe." A sv. Pavel praví Korint^

ským, že smilníka vzjevného mezi sebou mli, a nedbali toho, že malý
kvas neb málo kvasnic celé neb všecko tsto poruší ; protož kázal tako^

vého smilníka vyobcovati a dáti v moc dáblovu, aby jeho duch spasen

byl. Nebo jakož dí sv. Augustin, svatý Pavel ml moc, že vzjevné híš^

niky dával dáblu, tak že je na tle muil, ale duši aby neškodil; a to

vidouce tací, káli se, a jiní nesmli vzjevn hešiti. Té moci ted nemají

papežové, biskupové, a jiní preláti; nebo jakož dí sv. Jan Zlatoústý,

že chopivše se bohatství, za to tu moc dali, že jí nemají.

Ted vidíš, že jen pro hích smrtelný, po trojím napomenutí, tím
ádem, jak jsem ekl, má lovk od preláta proklet neb vyobcován býti.

Z toho vidíš dkaz, že kohokoli proklínají, a on híchu smrtelného

nemá, tomu kivdu iní, a v pravd to kletí Pán Bh pokládá za po^
žehnání. Protož David prorok dí v osob spravedlivého : „Prokleti budou
oni, ale ty budeš žehnati," to jest: oni budou zloeiti, a ty budeš dobro"

eiti; oni zlým nazývati, a ty, Pane Bože! dobrým budeš nazývati."

A toho potvrdil Kristus, ka svým vrným v 5. kap. sv. Matouše:
„Blahoslavení budete, když vám zloeiti budou lidé, a popouzeti vás

budou, a íkati všelikou zlobu proti vám, lhouce pro mne; radujte se

a
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a veselte se, nebo odplata vaše mnohá jest v nebesích." Dále vidíš

z toho, že nekaždé kletby Pán Bh prelátské neb knžské potvrzuje, a že

mnozí jsou vyobcováni od lidí knžskou kletbou, kteí nejsou od Boha
vyobcováni, aniž z svaté obce vyvrženi; jakož dí sv. Augustin a Ori^

genes a Mistr hlubokých smyslv. Z toho opt dále vidíš, že, kdyby
všichni knží, což jich jest na svt, proklínali lovka a vyobcovali, an

híchu smrtelného nemá, tehdy by všichni se klamali; a jemu, když by
mile trpl, kletba a vyobcování nic by neškodilo, ale velmi prospívalo.

Nebo dí Spasitel: „Blahoslavení budete, když vás proklínati budou lidé."

A tomu na znamení, když biskupové a knží vyvrhli onoho slepého,

jehož Kristus uzdravil, hned ho milostivý Spasitel nalezl a mluvil s ním,

a potvrdil ho ve víe, jako píše sv. Jan v 9. kap. A tak mnohé knze
vymítají, a Kristus je pijímá: jakož i já doufám v jeho svatou milost, že

mne pijal, akoli oni vyvrhli, protože káži pes jich vli jeho svaté slovo.

Pak že má kletba neb vyobcování knžské býti z lásky, ukazuje

Petrovi Spasitel, ka: „Zheší4i bratr tvj." V tom míní, že z bratrské

lásky má pokárati, a potom vyobcovati ; a svatý Pavel dí : „Všechny vci
vaše z lásky budte." To jest: což iníte, vše v lásce ite. A jest lehký

jeho píklad: Hle, když by který lovk v království byl nemocen, jehož

by všechno království mlo litovati a žádati, aby byl zdráv na tle,

protože by byl prospšen království, a zvlášt bratí jeho mli by býti

dbalí, aby jemu k zdraví pomohli, kdyby mohli: docela když lovk
jest v híchu smrtelném, všecko Kristovo království, jež jest sbor vr^
ných kesanv, má litovati lovka na duši ranného, a má žádati od

Pána Boha, aby ráil uzdraviti ho a k prospchu církve svaté pivésti,

a vzvlášt proto, že jsou bratí jednoho Otce Pána Ježíše. Protož když

lovka vyobcovávají, mli by knží s žalostí praviti lidem a napome^"

nouti lidi, aby prosili Pána Boha za toho lovka, aby jemu ráil dáti

poznání, aby híchu zanechal: oni pak iní opak, porouejí ho dáblm
a žádají, aby jeho duši vydrouce z prsou do pekla vzali! A to iní

bludn, jakož i vyobcovávají bludn; a nejvíce tm toho žádají, kteí jich

híchy kárají, neb nedávají jim desátkv, neb co jim uiní protivného;

a tak majíce z pikázaní svého Vykupitele za n Boha prositi, pak

opan iní. Bh dí: „Modlete se za ty, kteí vám se protiví a haní vás."

A oni pak lají jim a haní je; a kterým hy mli dkovati, že z híchu

je kárají, a oni pak jim lají; jako Židé uinili Pánu Ješíší, a jako bláz^

nivy nemocný iní svému vrnému lékai ; a tak nebožátka domnívajíce

se, že by jiným škodili, sami sob škodí. Protož jim na výstrahu dí

sv. eho, že pastý, totiž duchovní prelát, má se báti, aby nesvazoval

aniž rozvazoval neopatrn: nesvazoval, to jest neklel a nevyobcovávaí

kiv; a má se báti proto, nebo kleWi by kiv, tehdy by tžce hešil

a sám by se proklínal.

A kiv proklíná nejprve, když pro zisk tlestný proklíná více nežli

pro spasení. Po druhé kiv proklíná knz, když proklíná pro svou

est
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est neb chloubu; nebo nemá v tom své chvály hledati. Po tetí kiv
proklíná, když to iní pro svou pomstu. Po tvrté, když proklíná nedrže

ádu od Pána Ježíše vydaného, a tak když proklíná, nenapomenuv bratra

díve, aby zanechal híchu. Po páté, když proklíná lovka, vda, že není

híchem smrtelným vinen, a to jest nejtžší z tch pti híchv. A když

vnitním okem lovk nynjší kletby spatí, shledá, že obyejn ti, kteí

jiné proklínají, jsou v Boží kletb; nebo nižádný nemá proklínati ji^

ného, jen sám jsa bez híchu smrtelného, jakož ted eeno jest, že cokoli

lovk iní, to má initi v lásce a tak bez híchu smrtelného, nebo láska

netrpí ho v duši s sebou. A toho dal Pán Ježíš píklad, ka: „Lékai,

vylé se sám !" a druhý, že když pivedli k nmu cizoložnici misti

a knéží a zákonníci, pravíce: „Miste! žena tato nyní popadena jest

v cizoložství, a Mojžíš pikázal také, totiž cizoložnice, kamenovati, protož

ty co k tomu díš?" a milosrdný Spasitel schýliv se k zemi, psal prstem

na zemi ; a když se ustavin tázali, on vzdvih se, ekl jim : „Kdo z vás

jest bez híchu, vrz na ni první kamenem." A oni jeden po druhém
odešli pry a jí neodsoudili. Tu svatí praví, že kdož chce koho jiného

z híchu souditi, má sám nejprve na sob híchu, totiž smrtelného, ne"

míti, a zvlášt toho, z nhož chce jiného souditi. A opt dí milý Spa^

sitel: „Pokryte! vyvrž nejprve bevno z oka svého, a tehdy budeš

moci íci: Brate! nech vyvrhnu mrvu z oka tvého." Bevno v oku
jest veliký hích v žádosti, ale mrva jest malý. Protož knží, a nejprve

papežové a biskupové, chtjí^li jiné proklínati, mají nejprve sami bez

híchu smrtelného býti, a tak vyvrhnouti díve ze své žádosti bevno
svatokupectví, lakomství, pýchy, smilství a jiných híchv. O milosrdný

Spasiteli! kdybys nyní psal prstem, aby každý, jenž jiné soudí, vidl

své híchy, a tak byl omámen, jako oni byli omámeni, kteí cizoložnici

odsouditi chtli, to by málo i duchovní i svtští jiné proklínali a od"

sužovali

!

Pak po tetí mže býti kletba neb vyobcování dobe, a bude v soudný

den, když nejvyšší knz a král káže andlm svým, aby zlé vyobcovali

z dobrých, a vydá na n kletbu sám, ka : „Jdte zloeení do vného
ohn, jenž pipraven jest áblu a andlm jeho !" Tu poznáme, kdo jest

kozel smrdutý a kdo nevinná ovce, kdo požehnaný a kdo zloeený. Mi"
lostivý Spasiteli ! Zde nech proklínají, nech pohánjí, vypuzují i tepou,

zde ty bij, zde sekej : jen v ten den zloeenství nevydávej na mne híš"

ného i na jiné, kteíž jsou tvoji synové vyvolení, ale dej požehnání,

ka: „Pojdte požehnaní v mé království!" Amen.
Ale ješt vz, že mají zástru své kletby kivé, pravíce, že každá

kletba, i pravá i kivá, váže lovka. Ale to jest hrubá lež ; nebo pon"
vadž nkoho kiv proklínají a tak zavazují a vyobcovávají, a Pán Bh
spravedlivý žehná a rozvazuje a drží milostí lovka nevinného jako úd
svj živý, kterak by ten lovk byl v ten as zloeený, svázaný a vy"

obcovaný? nelze, nebo jinak musila by moc jejich kletí býti vtší

Aai nežli
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nežli Boží ; a Bh by byl nespravedlivý, že by jim tou kivdou pomohl
na svého vrného sluhu. Protož rozumje tomu Bálam prorok, jenž

byl vyjel pro dary k pohanskému králi, Balák eenému, aby vydal

zloeenství na lidi israelské, to jest na Židy; a ekl jemu: „Pojd,

zloe Jakubovi, chvátej aneb pospš, a hyzdi Israele!" Odpovdl
Bálam: „Kterak budu zloeiti, jemuž nezloeí Bh? pro bych toho

hyzdil, jehož Pán nehyzdí?" A potom dále dí Bálam: „Stj, Balák!

a znamenej a slyš, synu Safor: není Bh jako lovk, aby lhal, aniž

jako syn lovka, aby se promnil, a aby ekl a neuinil, a aby mluvil

a nenaplnil. K požehnání piveden jsem (od Boha), požehnání obrániti

(Bohu) nemohu. Není modly v Jakubovi, aniž vidí se modla v Israeli

;

Pán Bh jeho sním jest!" To vše v knihách Numeri, jež jsou tvrté

knihy Mojžíšovy, v 23. kap. Tu máš vzjevné písmo, proti nmuž ne^

mže nikdo mluviti, jen chce-'li kacískou stranu držeti; i vidíš tu: že

nemže v pravd lovk tomu zloeiti neb klnouti, koho Bh žehná;

po druhé, že nemže Bh lháti; a po tetí, že nemže se promniti,

totiž v svém božství
;
po tvrté, že nemohl Bálam zloeiti ani hyzditi

lidu židovského, nebo ho Bh žehnal; a dává píinu, pro? že proto,

že lidé nemli híchu modloslužby. Protož vida to Duchem Božím
Bálam, hled z daleka na lidi, dav jemu požehnání, ekl: „Zemi, duše

má, smrtí spravedlivých, a budte mé vci nejposlednjší jejich podobné!"

To Bálam. O kéžby se nevrní krkavci nauili tomu písmu!

Ale ješt mají jednu ást, jíž chtjí každého, kohož proklínají, po^

strašiti, pravíce: že kletby i kivé má se báti poddaný svého pastýe;

nebo dí sv. eho: „Ten kterýž pod rukou pastýe jest, svázán býti

boj se i kiv, aniž pastýe svého soudu všeten ha." Tu vz, že

lovk, jsa jist, že vinen není, nemá se báti, že by jemu kletba kivá
co duši škodila; nebo nelze jest, aby lovku mohl kdo na duši

uškoditi, když sob sám híchem neuškodí, jak toho dokazuje krásn
sv. Jan Zlatoústý. Nebo dí sv. Petr v i. epištole v 3. kap.: „A kdo jest,

jenž by vám uškodil, budete^i milovníci dobré vci? a trpíte''li co pro

spravedlnost, blahoslaveni ste !" A sám milosrdný Spasitel dí v 6. kap.

sv. Lukáše: „Blahoslavení budete, když vás budou nenávidti lidé,

a když vylouí vás a pohánjí a vyvrhnou jméno vaše jako zlé pro

syna lovka. Radujte se a veselte v ten den, nebo hle odplata vaše

mnohá jest v nebi !" Hle na tomto Písm jest dosti vrnému sluhovi

Božímu, jehož kiv proklínají, že jemu ta kletba duši neškodí, alebrž

prospívá; a o tom sem jinde mnoho svedl Písma. Ale pro, jako dí

sv. eho, má se báti kletby ? Vziž, že nejprve proto, aby nepadl v ne^

pokoru a v netrplivost, a tak i v pýchu, jako tudíž dí sv. eho. Po
druhé má se báti pro svého pastýe škodu, aby kiv kina neuškodil

své duši; nebo když kiv proklíná svého poddaného, iní kivdu
Bohu, bližnímu i sob, a tak sob škodí. Po tetí má se báti pro škodu

bližních, jimž by mohla pijíti pro tu kletbu, takže by se snad neroz^

umn
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umn slova Božího od kletého varovali, neb že by jim duchovní po"

tebu stavili, jako : kest, zpov, poheb
;

jakožto rádi a obyejn
iní, když se vadí knží o obroí a nyní iní, když já jen ponu kázati.

A vdvše dobe, že jsem byl v Praze od Vánoc až po Veliko^

noce, sloužili; a když jsem jen kázal, tak hned stavili službu ti,

kterýmž jest tžko slovo Boží slyšeti. A jist když tací nepátelé slova

Božího nejsou hodni, aby sloužili, jako jsou svatokupci, lakomci

a smilníci, bylo by jim stokrát lépe neb mén škodlivo, aby
nesloužili ; nebo slouží sob k zatracení, ehož Pán

Bh ra nás ostíhati skrze zásluhy Pána
našeho Jezu Krista! Amen.

Aa2 NA HOD
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NA HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ.

Sv. Jan v 14. kapitole.

ten as ekl Ježíš uedlníkm svým: „Míluje''li mne

kdo, slova mého ostíhati bude, a Otec mj bude jej

milovati, a k nmu pijdeme, a píbytek u nho ui^

níme. 24. Kdož nemiluje mne, slov mých neostíhá; a slovo,

kteréž slyšíte, není mé, ale toho, kterýž mne poslal. Otcovo.

25. Toto mluvil sem vám, u vás pebývaje. 26. Utšitel pak,

ten Duch svatý, kteréhož pošle Otec ve jménu mém, on vás

nauí všemu, a pipomene vám všecko, což sem kolí mluvil

vám. 27. Pokoj zstavuji vám, pokoj svj dávám vám; ne jako

svt dává, já dávám vám. Nermutiž se srdce vaše, ani strachuj.

28. Slyšeli jste, že já ekl jsem vám : Odejdu a zase pijdu

k vám; kdybyste mne milovali, radovalibyštc se jist, že sem

ekl : Jdu k Otci ; nebo Otec vtší jest nežli já. 29. A nyní po"

vdl sem vám, prvé nežby se stalo, abyste, když se stane, uvili.

30. Již nemnoho mluviti budu s vámi ; nebo jde kníže

tohoto svta, ale nema nic na mn. 31. Ale

aby poznal svt, že miluji Otce, a jakož

mí pikázal otec, tak iním."

DNES
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NES JEST HOD DUCHA SVATÉHO,JENŽ
jest v darech jako dnes dán apoštolm a jiným vr-'

ným, kteí s nimi byli ; i dnes také týž Duch dán bude

mnohým v milosti zvláštní, kteí se z híchv kají a

vystíhají a v milování Božím prospívají, chovajíce sku"

ten slovo svého Spasitele, Jezu Krista. A že v dnešním

evangeliu jest zmínka o Duchu svatém, protož to evangelium dnes drží

pi mši církev svatá, aby pamatujíc hod Ducha svatého, jenž jest pravý

Bh, hodná byla pijmouti jeho dary. A pijme, když bude pikázaní

plniti, a tak Jezu Krista milovati, jenž poínaje evangelium dí ueníkm
svým: „Miluje^i mne kdo, e mou zachová." A dává milostivý Spa"

sitel mnohá nauení svým vrným: nejprve uí je, kterak mají znáti,

že ho milují; po druhé, že jeho e piln zachovati mají; po tetí uka"

zuje jim, že Duch svatý je tomu nauí; po tvrté, ueníky tší; po

páté, že jde k Otci skrze smrt, a že po smrti brzy k nim pijde, a to

uiní proto, aby naplnil, co mu Otec pikázal.

I k prvému položení dí takto : „Miluje^i mne kdo, e mou za^

chová," totiž, v pamti drže, sladce rozjímaje, píše, mže^li, sob, ale

zvlášt skutkem ji pln. To tvrté jest, jež Bh pikazuje; a tak dí

Spasitel: „Miluje^i kdo mne, e mou zachová, ve a in, což jsem

pikázal." Ted z toho mže poznati lovk, miluje^i Krista ;
protož dí

v

sv. eho: „Hle kdyby každý z vás byl otázán, miluje-li Boha? plnou

nadjí a bezpenou myslí odpoví : Miluji ! a na poátku evangelia sly^

seli ste, že Pravda dí: Miluje^i mne kdo, e mou zachová. Protož

dkaz lásky jest skutkem ukázání; protož v své epištole ten (t. kterýž

toto evangelium píše) Jan dí, že kdož dí: Miluji Boha, a pikázaní jeho

neostíhá, lhá jest. Nebo práv Boha milujeme, když k jeho pikázat

ním od svých se rozkoší zdržujeme; nebo kdož ješt po neslušných

žádostech bží, jist Boha nemiluje, nebo jemu se v své vli protiví."

To eho. Z té ei a z Kristovy nejprve vidíš, že kdokoli Boha
miluje, ten všechna jeho pikázaní plní; po druhé z toho vidíš, že kdož
Boha miluje, ten všechen zákon Boží naplnil tak, což jemu sluší k spa"

sení. Protož dí sv. Pavel k ímanm v 13. k. : „Plnní zákona jest mi"
lování." A že milování Kristovo není bez odplaty, protož hned dí dále

Kristus: „A Otec mj milovati bude ho, a k nmu pijdeme a píbytek
u nho uiníme."

V té ei trojí odplatu pokládá Spasitel svému milovníku, jež pe"
sáhuje všecky odpustky papežské: prvá odplata, že Kristova milovníka
Otec bude milovati, a tak svatá Trojice i všechna nebeská íše; druhá
odplata, že Kristus s Otcem k svému milovníku pijde, totiž, zvláštní

ho milostí navštíví, a tak i Duch svatý ; tetí odplata, že Kristus u toho
milovníka s Otcem sob píbytek uiní, totiž, že s ním tak dlouho bude
s Otcem i s Duchem svatým pebývati, jak dlouho on bude e Kri"

Aas stovu
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stovu chovati. O milý love! zdá se malá odplata, když pro zacho"

vání ei Kristovy Trojice svatá bude t milovati, k tob pijde a v tob
bude milostí pebývati? Jist veliká odplata jest tato, míti v sob tak

velikého hosta! Protož dí tu sv. eho; „Uvažte, bratí nejmilejší! kterak

veliká jest slavnost, míti v srdené hospod píchod Boží (to jest, míti

v srdci Boha hostem). Jist, kdyby v dm náš který bohatý aneb mocný
pítel pišel, vší snažností veškeren dm byl by ištn, aby nic nebylo,

což by jeho oím se nelíbilo; protož vyisti neistoty zlého skutku,

kdož Bohu dm pipravuje myslí. A vizte, co dí Pravda: „Pijdeme
a u nho píbytek uiníme." Nebo v nkterých srdce pichází a pí^
bytku neuiní; nebo skroušením Boží milost pijímají, ale asem po^

kušení toho zapomínají a tak k híchm se navracejí, jako by jich nikdy
neoplakávali. Ale kdož Boha práv miluje a pikázaní jeho ostíhá,

v jeho srdce Bh pichází a v nm píbytek iní; nebo tak ho milování

Boží skrze proráží, že od toho milování v as pokušení neodstoupí.

Protož ten práv Boha miluje, jehož mysli zlá žádost pivolením ne"

pemáhá; nebo tím více lovk od nebeského milování se odchyluje,

ím více v zemských vcech se kochá! Protož i ješt se dále dí: „Kdož
nemiluje mne, eí mých nezachovává."

To všecko svatý eho, uvažuje, že veliká slavnost jest, míti Boha
hostem v srdci, a kterak máme pilni býti, abychom tomu hostu dm
duše své ist pipravili, aby pijda neodešel od nás svou milostí, ale

aby zstal s námi na vky. O bda tm, ke kterýmž nikdy ten host

nepijde! jako jsou pohané, Židé i dti nektné; bda tm, k nimž kdy
pišel a pak odešel, a opt ke kterýmž pijde, a opt na konec odejde

!

Ale blaze tm, k nimž pijda, píbytek vný u nich uiní! jakož sám
dí: „K nmu pijdeme, a píbytek u nho uiníme." A že obyejn lidé

klamají se, pravíce, že milují Boha, protož musí ta lež zkažena býti.
v

Nebo jakož Židé, zabivše Krista, domnívali se, jako by Boha milujíce

Bohu tím posloužili, a nynjší biskupové a knží, hrdlujíce ty, kteí

slovo Boží káží, také se domnívají, jako by Boha milovali; protož

Kristus, aby lidé se v tom neklamali, dí pravdu, jíž nižádný nemže
zrušiti, že „miluje^i kdo mne, e mou zachová". Nebo není dosti lo"

vku, uchem tlestným slyšeti slovo Kristovo, nebo taktéž mohou sly^

seti i hovada, i ptáci; aniž jest dosti mluviti, nebo taktéž mže i ábel
uiniti; aniž dosti jest psáti, uiti, aneb o nm mysliti: ale musí se

skutkem naplniti; a to sluje zachování slova Božího, totiž každého pi"

kázaní. Nebo nelze jest zachovati jednoho pikázaní Božího bez jiných

pikázaní; nebo kdož jednoho nedrží, nižádného nedrží, a kdož jedno

plní, všechna pikázaní plní; nebo miluje''li Boha, tehdy všechna v té

milosti plní; pakli Boha nemiluje, tehdy nižádného neplní. Protož dále

dí Spasitel: „Kdož nemiluje mne, ei mé nechová." A cht milý Spa"

sitel, aby ueníci vdli, že kdož jeho e zachová, že Otce Boha e
zachová, protož dí dále: „A e, kterou ste slyšeli, není má, ale toho,

, jenž
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jenž mne poslal, Otce." Nebo ponvadž Kristus jest Syn Boží, takže

má byt od Otce Boha, a tak i e; protož e Kristova není samého
Krista, ale i Otcova. Protož kdož Kristovu e zachová, ten i Otce ne^

beského e zachová ; a že což mluví Otec, to mluví i Duch svatý, protož

kdož e Kristovu zachová, ten i Ducha svatého e zachová, a tak i vší

svaté Trojice.

Dále dí Spasitel: „Ty vci mluvil sem vám," totiž o milování

a o zachování ei mé i Otce mého, „s vámi pebývaje," totiž jako mistr

váš a pítel vrný táhna ^ás k vné radosti; „a Utšitel, Duch svatý,"

jenž tší kající a zarmoucené, „jehož pošle Otec mj ve jménu mém,"
to jest ode mne a mým jménem, aby rozuml, že i Otec i Kristus, Syn
Boží, poslal Ducha svatého. Tak rozumj, ne že by Duch svatý pišel

sem na svt, ale že dary Ducha svatého dal Otec Bh, a to zásluhou

Pána Ježíše; nebo on zasloužil, trpv jakožto lovk, a jest menší nežli

Otec i nežli Duch svatý. A že ty dary nejsou toliko od Otce, ale i od

Ducha svatého, protož hned dí Kristus: „Ten vás nauí všem vcem,"
totiž, nauí velmi dobe, emuž nyní rozumti nemžete ; nebo se nyní

rmoutíte pro mou smrt, a strachujete pro svoji, a jste hrubí; protož

ješt o mém z mrtvých vstání, díve nežli pijde Utšitel, tak vzjevn

máte ješt býti naueni, a abyste Ducha svatého pijali, zpsobili. A pak

ten Duch svatý „vzpomene vám", totiž potom, když ho Otec pošle,

„všechny vci, kteréžkoli povím vám". Tak se stalo. Protož ueníci,

což psali v evangeliu, to psali svatého Ducha nauením a vzpome^'

nutím.

Dále dí Spasitel: „Pokoj zstavuji vám," v píklad, abyste tak

byli pokojní, jako já jsem. Ten pokoj drželi uedlníci, nebo po seslání

Ducha svatého ted byli uedlníci tiší, nesvárliví; ted Petr mee ne^

vytrhl, aby komu ucho ual; ted se nevadili, kdo by mezi nimi první

neb vtší byl; ale každý ted Krista v pokoji následuje, k smrti bez t^
lestné obrany šel. Nuže, apoštolští námstkové! vizte, mátmi Ducha
svatého, jenž jest duch jednoty, duch pokoje a milosti, tehdy tak ste

živi jako apoštolé; ale že se vadíte o dstojenství pro bohatství, a lidi

vraždíte, a rozbroj v kesanstvu iníte, protož po skutcích ukazujete, že

máte ducha zlého, nesvornosti, ducha lakomého, jenž jest nepítel neb
vražedník od poátku. A co tch jest, kteí mají ducha smilnosti, dábla,

jenž dáví na duši smilníky! Nemli apoštolé toho ducha, ale ducha
pravdy; protož mli pokoj Kristv, že ho v ctnostech následovali, nebo
jim ekl: „Pokoj zstavuji vám, pokoj svj dávám vám, nikoli jako

svt dává, já dávám vám".
Tu vz, že pokoj svta jest tiché požívání asu, bez pekážky vc"

liké od nepátel; a ten pokoj lidé svtští velmi milují, a což se vadí

neb tepou, to iní vždy chtíce ten pokoj míti, i loupežníci, kteí proto

olupují, aby v pokoji bydlo tlestné dobré mh. A ten pokoj obyejn
jest velikými híchy zprznn, nebo když lidé nemají odnikud pekážky,

rádi



200 Evangelium XXX.

rádi taní, hodují, smilní, hrají a jiné híchy páchají; ale když je

olupují, jímají, zapuzují a tepou, tehdy nemají kdy tak hešiti, a co

v pokoji Boha zapomenuli, spíše na Boha vzpomínají, k nmu volají,

aby se ráil smilovati. Protož dí Spasitel: „Pokoj svj," jenž jest utišení

duše od híchu, „dávám vám". A že toho pokoje svt, to jest lid zlý,

nemiluje, aniž dává, nebo toho pokoje zlý lid nemá, protož dí Kristus:

„ne jako svt dává, já dávám vám", to jest: jiný pokoj a s jiným

úmyslem svt dává pokoj, a s jiným já ; nebo svt dává k rozkoši tla,

ale já dávám k vnému odpoinutí. „Protož nermute se vaše srdce,"

pro moji smrt, jež jest vykoupení vaše, „aniž se strachuj," pro svoji

smrt, a pro protivenství budoucí. „Slyšeli jste, že já ekl sem vám: Jdu,"

totiž na smrt, „a pijdu k vám," totiž tetí den. Tch slov výklad

Kristus ukázal. „Kdybyste milovali mne," t. pln, a rozumli, kam já

jdu a co uiním dobrého vám, „radovali byste se jist, že k Otci jdu,"

totiž smrtí, na nebe vstoupením jakožto lovk; pece jakožto Bh
s vámi vždy budu. A pro jde k Otci, hned ukazuje, ka: „nebo Otec

vtší mne jest," t. jakožto lovka; nebo Bh Otec jest Stvoitel, ale

Kristus, jakožto lovk, jest stvoení; ale podlé božství není vtší

Otec nežli Syn, ale rovné jsou osoby i Otec, i Syn, i Duch svatý,

i v moci, i v dobrot, i v znání všech vcí.

Pak pro tak mluví Spasitel, ukazuje ka: „A te ekl sem vám
díve, nežli se stane," totiž proto, „abyste, když se stane, vili," totiž,

že jsem já Syn Boží, pravý Bh, jenž sem vám pravil budoucí vci.

„Ted nemnohé vci budu mluviti s vámi," t. ped smrtí; „nebo pisel

kníže svta tohoto," to jest ábel, jenž jest kníže a král nad tímto

svtem, t. nad zlými lidmi, „a na m nemá nic," t. nižádného híchu;

„ale aby poznal svt," t. lid všechen ze svta, „že miluji Otce," t. chci

umíti, abych naplnil proroctví, vykoupil vyvolené a dal píklad v pO'-

slušenství Otce. A že miluji Otce, drže jeho pikázaní, „jakož dal mi
Otec pikázaní, tak iním," káži slovo Boží a jdu na smrt pro vaše

spasení, a tak dokazuji, že miluji Otce. Tento konec evangelia potvrzuje
v

poátek tohoto evangelia. ekl Kristus: „Miluj e^li kdo mne, e mou
zachová;" týmž dokazuje, že on Otce Boha miluje, ka:

„Jakož dal mi Otec pikázaní, tak iním." Milostivý

Spasitel položiv zprávu milování pravého,

dal na sob píklad. Amen.

V PONDLÍ
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V PONDLÍ PO SVATÉM DUCHU.

Sv. J a n v 3. kapitole.

ten as ekl Ježíš uedlníkm svým: 16. ..Nebo tak Bh
miloval svt, ze Syna svého jednorozeného dal, aby

každý, kdož ví v ného, nezahynul, ale ml život vný.
17. Nebo neposlal Bh Syna svého na svt, aby odsoudil svt,

ale aby spasen byl svt skrze nho. 18. Kdož ví v nho, ne^

bude odsouzen, ale kdož neví, jíž jest odsouzen, nebo n^
uvil ve jméno jednorozeného Syna Božího. 19. Toto pak jest

ten soud, že svtlo pišlo na svt, ale milovali lidé více tmu nežli

svtlo; nebo skutkové jejich byli zlí. 20. Každý zajisté, kdož zle

iní, nenávidí svtla, a nejde k svtlu, aby nebyli trestáni

skutkové jeho; 21. Ale kdož iní pravdu, jde

k svtlu, aby vzjeveni byli skutkové

jeho, že v Bohu uinny sou."

Bbi
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VÁTÉ TOTO EVANGELIUM MLUVIL
3

milostivý Spasitel, ue Nikodéma, jenž byl k nmu
pišel v noci, pro Syn lovka, to jest on Kristus, ml
povšen býti na kíži, jako had byl povšen na poušti

na holi. I znamenám ti vci v tom evangeliu: Prvou,

velikou posilu naší nadje a víry; nebo dí Syn Boží:

Kdož ví, nezahyne. Druhou, Boží dobroty dojištní ; nebo dí Spasitel

:

Tak Bh miloval svt, že Syna svého jednorozeného dal, totiž na smrt,

za svt. Tetí vc znamenám, zlobu lidskou; nebo dí Spasitel: že mi-'

lovali lidé více temnosti nežli svtlo. I dí nejprve Spasitel: „Tak", t.

velmi „Bh miloval svt, že Syna svého jednorozeného dal", t. na smrt.

Tu pro lepší rozum vz, že svt v Písm jinak a jinak se bére;

jako když dí písmo: Bh stvoil svt, tu svt znamená všecky vci
stvoené spolu ; a když dí písmo, že Syn Boží pišel na svt, tu svtem
míní se zem, jež jest na svt, na níž lidé pebývají; a když dí písmo

:

„a svt ho nepoznal," tu svtem se míní zlí lidé. Taktéž když dí Kristus:

„Ote ! za n (t. za vyvolené) prosím, nikoli za svt," tu svtem se míní

zatracenci; a když ted dí Spasitel: „Tak Bh miloval svt," a opt:
„aby nesoudil svta, ale aby spasen byl svt," tu tikrát svtem míní
vyvolené lidi k spasení ; nebo ten svt velmi od vnosti miloval Bh,
a za ten dal Syna, a toho svta nesoudí k zatracení, alebrž ten svt
spasí. A o tom dí: Tak Bh miloval svt, aby dal.

Tu uvažme: kdo, co, skrze koho, komu, pro, kterak uinil. Kdo?
že Bh všemohoucí, nižádného nepotebuje ku pomoci; svrchovan
moudrý, nepotebuje rady; svrchovan dobrý, nižádného nepotebuje

dobroty, ale ze své dobroty dávaje všemu stvoení požívati dobroty.

Tak miloval svt, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož

ví v nho, nezahynul, ale ml život vný. Hle ted máme, kdo uinil ?

že Bh. A kterak? že tak miloval velmi, že Boha nesmírného, ne^

smrtelného, netrplivého vyrovnal s lovenstvím, aby byl lovk malý,

smrtedlný, trplivý; aby lovka híchem zprznného za Syna vyvolil,

a svého pána pirozeného, maje jediného, na smrt nejohavnjší a nej-'

ukrutnjší dal. Uvažoval to svatý Pavel; protož dí: Ukazuje Bh lásku

svou v nás, že když ješt híšníci smc byli, Kristus za nás zemel.

A pro? nebo dí Kristus: Tak Bh miloval svt, že svému vlastnímu

synu neodpustil, totiž, bez smrti ho nenechal, ale za nás za všechny dal

ho, totiž na smrt. Hle ted vidíme, kterak to uinil. A co uinil ? že dal

syna. Dosti by bylo, kdyby kdo sluhy nasadil na smrt: hle on dal

syna, a nikoli z mnohých jednoho, ale maje jediného, aniž z vyvole"

ných, ale jednorozeného, a nedal nestateného, ale Boha sob rovného,

a to uinil mocn, milostiv, moude, a nesmírn dobe. Uvažujme

:

skrze koho ? že skrze Syna, skrze nhož všechny vci stvoeny jsou, bez

nhož nemže nic býti. Uvažujme: komu uinil? že svtu, shonu lidu

neistého.
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neistého, híchem zprznného. O neistý svte ! uvaž to, že ten, jenž

nemohl býti neistý, dán jest za t, aby t vyistil, a od zatracení vy
koupil, a k životu vnému pivedl, a hned poznáš, pro dal Bh Syna
na smrt: že aby tebe, svte, od smrti híchu, i od smrti vného za"

traceni vykoupil. Nebo dí Vykupitel svta : „Tak Bh miloval svt, že

Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož ví v nho, nezahynul,

ale aby ml život vný."
Hle, uvažujme to, že Bh, svrchovaná dobrota, tak velice miloval

svt, to jest nás híšné, že dal, neku prodal za tak dobré, nebo ne"

mže nic býti tak dobrého jako Bh ; že dal bez své poteby a bez naší

zásluhy, aby Bh byl lovkem; že dal Syna svého, nikoli na hody,

ale ve velikou práci a v pohanní, a potom na smrt ukrutnou, Pro?
Syn daný dí: „Aby každý," t. lovk, „kdož ví," totiž milováním
srdeným vždy se ho drží až do smrti, „aby nezahynul," t. aby nebyl

zatracen, „ale aby ml život vný," to jest, aby živ byl v radosti vn.
Nuže, svte! pomniž, že Bh dal za t Syna: dej ty jemu vli svou;

on odpustil híchy tob: ui ty sob sám dobe, slituj se nad sebou,

nechtj sám sob škoditi, abys mohl život vný míti ; hle on dal život

svj na smrt: zkaz ty v sob híchu smrt, a vezmi vný život. Nebo
dí dále Spasitel, že „neposlal Buh Syna svého na svt," to jest na zemi

mezi lidi, „aby soudil," t. na vné zatracení, „svt", t. sbor vyvolených

k spasení, „ale aby spasen byl svt skrze nho." Tu dí sv. Augustin:

I pro Spasitelem svta nazván jest? jen aby spasil svt. Tehdy což na

lékai záleží, pišel, aby uzdravil nemocného. Ten se sám zabíjí, kdo
pikázaní lékaových zachovati nechce; protož kdož pikázaní toho lé"

káe držeti nechceš, sám se odsoudíš!

Slyš, co dí dále : „Kdož ví v nho," totiž, kdož milostí srdenou
se ho drží do smrti, „nesoudí ho," totiž Otec a Syn k zatracení. Tu
vz, že latinsky stojí: non judicatur, a toho slova esky jedním slovem
podobn k rozumu nemohu vyložiti; nebo ekl"li bych non judicatur:

nesoudí se, to slovo táhne k jinému rozumu; pakli bych ekl: není

souzen, to jest: non est judicatus; pakli dím: nebude souzen, to jest:

non erit judicatus. I zdálo mi se lépe íci, že kdož ví, „nesoudí ho".

Pakli komu se lépe co zdá neb výklad nahodí, chvála Bohu, rád jsem
tomu. Dále dí Spasitel: „ale kdož neví," to jest, milostí se srdenou
konen nedrží, „ted souzen jest," t. k zatracení od Otce, i od Syna,
i od Ducha svatého, a není"li odsouzení lidem ješt ohlášeno. A pro
jest odsouzen? jen proto, že nemá víry láskou ozdobené; protož dí Spa"
sitel, že proto ted odsouzen jest, že neví ve jméno, to jest v Ježíše

Spasitele, v jednorozeného Syna Božího. Véziž tu, že ne proto bude
kdo zatracen, že neví v to jméno neb slovo Ježíš, ale kdož neví
v toho Syna Božího, jejž míní to slovo Ježíš.

Dále dí Spasitel: „A tento jest soud." Tu se mi zdá, že Spasitel

ka: „Tento jest soud," tolik míní, jako by ekl: tato jest pravda,

Bb2 která
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která lidi soudí, „že svtlo pišlo na svt." „Svtlo", Syn Boží, jenždí:

Já jsem svtlo svta. „Pišlo" skrze vtlení, když se as naplnil pro^

roctví. „Na svt", t. na zemi mezi lidi, aby osvítil každého lovka
nkterak; jakož dí sv. Jan v i. k. : Bylo svtlo pravé, kteréž osvcuje
každého lovka, jenž pichází na tento svt. A pro odsouzení se stalo,

ukazuje Svtlo, když dí dále: „A milovali lidé více temnosti nežli svtlo;"

nebo nižádný nebude zatracen, jen kdož více bude milovati zlé iny
nežli spravedlnost, a tak kdož více se pichýlí k híchu nežli k Bohu,
jenž jest nesmírná dobrota. A tak když dí Svtlo : „A milovali lidé více

temnosti nežli svtlo," znamenal tou eí lidi s lehká, kteí na konec

více se pichýlí žádostí k híchu, nežli k Bohu, svtlu vnému. A slují

híchy „temnosti", protože lovku rozum jako zatmívají, že nezná a ne^

vidí Boha, pravého svtla i ctnosti, i sám sebe; po druhé proto, že

táhnou lovka do vných temností ; a po tetí proto, že lidé, kteí

heší, hledají temností, aby mohli hešiti, a jich híchv aby lidé ne^

poznali. Protož ukazuje Spasitel, pro lidé více milovali temnosti nežli

svtlo, dí: „nebo byli zlí jejich skutkové." Tu dí sv. Bda, že ti více

temnosti milují nežli svtlo, kteí své kazatele, již dobe uí, nenávidí

a jim utrhají. A pro? jist proto, že jsou jich skutkové zlí.

A dále dí Svtlo: „Nebo každý, kdož zle iní, nenávidí svtla,

a nejde k svtlu, aby nebyli káráni skutkové jeho." Tu máš nauení,

že híchové minulí jsou píina k vtšímu hešení a v híších k za^

tvrzení; nebo dí Svtlo: „nebo byli zlí jich skutkové." Hle dotýká se

prvních minulých híchv, pro nž lidé více milovali temnosti, to jest

híchy, nežli svtlo vné. Hle, to híchu obtížení! dokazuje Kristus,

ka: „nebo každý, kdož zle iní," t. heší, „nenávidí svtla," t. Krista,

jenž jest svtlo, „a nejde k svtlu," to jest, nejde pokorou k svtlu

Kristovi, „aby nebyli káráni skutkové jeho." Ten rozum mže býti té

ei. Avšak tu vz, že lovk nenávidí svtla, když zle iní, neb když

chce spáti, neb když blázní. A že lovk, kterýž zle iní, jakož ted dí

Spasitel, svtla nenávidí, protože smrteln heší, a každý taký spáti

chce v híchu, a blázní, protož každý, kterýž smrteln heší, Boha i jeho

pravdy. Písma i tlestného svtla nenávidí. Protož o zlých dí Job svatý

k Bohu v 24. k.: „Oni protivní byli svtlu tvému, to jest Kristovi, i jeho

slovu." A svatý Daniel v 13. k. dí o dvou starých knzích, kteí chtli

se svatou Zuzanou násiln cizoložiti: že schýlili oi svoje, aby nevidli

nebe, aniž se rozpomenuli na spravedlivé soudy Boži. Ale moc Boží

pivede všechny na konec k svtlu, v nmž budou káráni jich híchové

;

nebo dí Kristus v 12. k. sv. Lukáše: „Nic není pikryto, aby nebylo

vzjeveno, aniž skryto, aby nebylo vzvdno ; nebo což ste v temnostech

ekli, bude v svtle eeno, a co ste v ucho šeptali na ložích, kázáno

bude na stechách." Ha ha! tu poznáme, co skryt ped lidmi jednáme!

Protož darmo se s híchy smrtelnými ped lidmi kryje, kdož je v úmyslu

lib má; nebo Bh je všude vidí a v soudný den všemu svtu je

oznámí.
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oznámí, a kdož se z nich nepokaje, toho na vky odsoudí. A že lidé

dobí jinak nežli zlí jsou živi, opak proti zlým, protož dí vné Svtlo

:

„Ale kdo iní pravdu," to jest ctnost, jež pochází od pravdy, a tak kdož

iní dobe, netoliko mluví, „jde k svtlu," totiž ke Kristovi se blíží;

nebo „jde k svtlu", t. chce, aby ádem jeho dobré skutky byly k Boží

chvále v lidu poznány. Protož dí Kristus: „aby byli vzjeveni

skutkové jeho, že „v Bohu", t. v milosti Boží, „ui'

nni jsou," bez jehož moci, vle a milosti

nic nemže dobe uinno býti.

Bb3 v UTERY
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V ÚTERÝ PO SVATEM DUCHU.

Sv. Jan v 10. kapitole.

ten as ekl Ježíš uedlníkm svým: „Amen , amen

pravím vám. Kdož nevchází dvemi do ovince ovcí,

ale vchází jinudy, ten zlodj jest a lotr, 2. Ale kdož

vchází dvemi, pastý jest ovcí. 3. Tomu vrátný otvírá, a ovce

hlas jeho slyší, a on svých vlastních ovec ze jména povolává,

a vyvodí je. 4. A jakž ovce své vlastní vypustí, ped nimi jde,

a ovce jdou za ním; nebo znají hlas jeho. 5, Cizího pak nikoli

následovati nebudou, ale utekou od nho; nebo neznají hlasu

cizích." 6. To podobenství povdl jim Ježíš, ale oni nevdli,

co by to bylo, což jim mluvil. 7. Tedy opt ekl jim Ježíš:

„Amen, amen pravím vám: Ze já jsem dvée ovcí. 8. Všickni,

kolikž jich koli pede mnou pišlo, zlodji jsou a loti, ale neslyšely

jich ovce. 9. Já jsem dvée. Skrze mne všel^-li by kdo, spasen

bude, a vejde i vyjde, a pastvu nalezne. 10. Zlodj nepi"

chází, než aby kradl a mordoval a hubil; já sem

pišel, aby život mly a hojn mly."

SVATE
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VAT TOTO EVANGELIUM VYKLADU
lepšího nemže míti; nebo milostivý Spasitel, což

v podobenství mínil, to vyložil, ka, že on jest dvée
ovcí, a že kdož skrze nho vejde, ten spasen bude,

a jiní všichni, kteí jinudy nežli skrze nho vešli neb

pišli, jsou zlodji a loti ; ale kdož skrze nho vchází,

ten jest pastý ovcí, jemuž vrátný otvírá. A tak, jako

dí sv. Augustin na toto evangelium, Kristus jest i pastý, i dvée,

i vrátný. A dí : Prosme toho vrátného, a nám oteve rozum, abychme
rozumli, kterak on jest i pastý, i dvée i vrátný, i ovce. Pastýem
jest proto, že ovce své zná ze jména, a krmí je, i pase, i živí, i vný
život jim dává; jakož sem psal v 25. kázaní. Dvée jest, nebo nelze

jest jíti komu zde v milost Boží, aniž po smrti v život vný, nežli

skrze nho; jakož sám dí: „Já jsem dvée, skrze mne vejde^i kdo,

spasen bude." Vrátný jest, nebo komu on oteve víru, milost a ne-

beské království, ten vejde, a komuž oteve toto evangelium, ten porozumí.

Ovce milý Kristus jest, nebo když jest veden na smrt, šel tiše a po-

korn a neotevel úst svých k rouhání, aniž k nepokornému pro-

mluvení.

To mile znamenajíce, vizme: kdy, ped kým a pro tuto e sva-

tého evangelia mluvil? Kdy? že poslední léto svého kázaní, blízko ped
smrtí, když se byli knží a zákonníci spikli, aby byl vyobcován, kdož

by, že on Kristus jest, vyznal; jakož dí sv. Jan v 9. k. Pak ped kým
neb pro koho mluvil? ukazuje v té kapitole sv. Jan: že ped knžími
a ped zákonníky, a k nim tu e chýlil a ke všem budoucím, kteí
tak vcházejí, jak on praví. Ale že církev svatá pi mši te, že ekl Ježíš

„uedlníkm svým", tím nezamítá, že by toho neekl k onm knžím
a k zákonníkm; nebo obojí slyšeli jeho svatou e, ale rozlin:
uedlníci jako ovce, a knží a zákonníci jako zlodji a loti. A tím
mínil Spasitel, pravý pastý.

Pak pro mluvil? Víme, že marn nikdy, ale mluvil, aby své ovce

nauil, koho mají slyšeti a následovati, a koho se mají vystíhati;

a svým námstkm ukázal dvée, jimiž mají vcházeti, aby jinudy vstu-

pujíce nebyli zlodji a loti; jakož byli oni knží a zákonníci, o nichž

dí sv. Augustin : „Pro zákonníky, kteí se chlubili, jako by vdli, jsouce

slepí jedovatou a pyšnou a neuzdravitelnou chloubou, Pán tyto ei složil,

jež když nerozumli, ráil jim vyložiti. V kteréžto ei spravedliv nás,

akoli znamenati chceme, napomenul, abychme se nechlubili moudrostí
svtskou, aniž dstojenstvím ctnosti." To Augustin. A vzal tento svatý

pýchu a chloubu z toho slova na ty zákonníky, že ekli pyšn a hnviv
ku Pánu Ježíši: „I zdali i my slepí jsme?" Tu domnívajíce se, že nejsou
hloupí, ale moudí, a že ekli tomu, jenž se byl slepý narodil a ted od

Ježíše
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Ježíše uzdraven, lajíce jemu, že Ježíše vyznával: Ty sám jeho uedlník
bud! Tu pýchu ukázali v dstojenství, domnívajíce se, že by byli dstoj^

njší nežli Ježíš v ctnostech; protož pidali, pravíce: „Myt Mojžíšovi

uedlníci sme !" A tak tupili i toho vrného slepce, jenž byl Kristova

vyvolená ovce, tupili i Krista pastýe, a sami, vyobcujíce Krista a jiné

pro nho, mli se za pastýe. A milý Spasitel tímto svatým evangeliem

dokázal jim, že jsou zlodji a loti, a netoliko oni, ale všichni, ktei

jinudy nežli skrze nho v ovinec vcházejí. A aby to za jisté mli,
protož dí takto: „Vru, vru pravím vám, kdož nevcházejí dvemi,"
t. skrze mne, „do ovince", t. do sboru, „ovcí", t. vících, „ale vstu^

puje jinudy", t. nežli skrze mne, „ten zlodj jest i lotr."

Tu znamenej slova, že dí Kristus: Kdo „nevchází", ale vstupuje

jinudy, t. vzhru se pne pýchou, nejde nízko pokorou, ten jest zlodj

a lotr. Augustin sv. dí: Zlodj jest ten, že to, co je cizí, své nazývá;

lotr, že to, což ukradl, zabíjí. Z té ei znej, kdož chce, kdo jest

zlodj mezi kesany: že každý, kdož jinudy vstupuje, nežli skrze Krista,

v sbor kesanský. A že každý smrteln heše jinudy vstupuje, nežli

skrze Krista, jenž jest nejprve dvée a prvá cesta, protož každý takový

jest zlodj, jenž krade Pánu Bohu chválu i est, a což není jeho, to

svým nazývá; nebo dí, že by Kristus byl jeho Otec, a sám nechce

býti synem poslušným; dí, že jí svj chléb, nejsa jeho hoden. Jakož dí

sv. Augustin: Proto že zpronevil se svému Pánu, a pikázal se dáblu

proti Kristovi, a ústy lživ dí, že s Kristem drží, jest jako lotr, že

vraždí neb zabíjí to, co ukradl; vzal od Boha duši, a ted ji zlodjsky

drží, a zabil ji híchem smrtelným, a tak jest i zlodj i lotr.

A že zvlášt Spasitel mínil knze a zákonníky, již se za pastýe

mli, a ty, kteí jich zvykem jdou, protož každý zvlášt, kterýž vstu^

puje jinudy nežli skrze Krista, aby nad jinými byl jako pastý, každý

ten jest zlodj a lotr. A že Kristus Ježíš jest dvée, a on pravda a spa^

sení, protož každý, kterýž pro jinou vc nežli pro spasení a tak kiv
vstupuje, jest zlodj a lotr. Protož dí sv. Augustin: „Bda tomu bíd-'

nmu, že má spadnouti !" A že obyejn ti, kteí nad jiné v dstojenství

vstupují, tomu se radují, protož dí sv. Jeroným : „Radujme se ze vstou^

pní, strachujme se pádu; nebo není tak veliká radost vysoko pobýti,

jak veliká jest žalost s vysoká spadnouti." Tu e má uvažovati apoštol

Jidáš, jenž v radosti málo uedlníkem a biskupem pobyl, a ted více

nežli tisíc ti sta a osmdesát let žalosti zkusil. Bda zlodjm, lotrm
a námstkm Jidášovým, biskupm i jiným knžím, lakomcm a svato^

kupcm a zlodjm, kteí almužny chudých lakotn drží, neb zle utrá^

cejí! jako kradl Jidáš, o nmž píše sv. Jan v 12. k., že ml míšky a byl

zlodj, jenž kradl z toho, co Ježíšovi a jeho uedlníkm dávali.

Tací jsou zlodji svatokrádci, jakož dí sv. Bernard: „Jist ddictví

chudých jest bohatství kostelv, a svatokrádežnou ukrutností se jim

utrhuje, cožkoli sob sluhové a vladai knží^ jist ne páni, ani

ddici.
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ddici, mimo pokrm a mimo odv berou! A opt dí: A bud to, že

kdo piln a užiten pracuje, jist hoden jest dlník odplaty své, aby,

kdož oltái slouží, od oltáe živ byl. Dím: živ byl od oltáe, aby, jakož

dí apoštol, pokrmy a roucha maje, na tom dosti ml; neb jisté k zahynutí

jest (tomu, jenž marn tratí), že dí apoštol: od oltáe aby živ byl, ni^

koli aby zpyšnl, aniž smilnil, aniž zbohatnul, aniž knžstvím bohatším

byl, aniž sob z užitkúv kostelních široké svtnice stavl, promuje
tverhranné (t. stavení) v okrouhlé, aniž aby mšce od oltáe shro^

maždoval, aniž na marnosti a pílišnosti utrácel, aniž bohatstvím kostel"

ním pátel povyšoval, ani sester, abych neekl dcer, za muže vdával!

Vci chudých nechudým dáti, rovný hích svatokrádeže jist jest. To
vše sv. Bernard. A sv. Jeroným dí: Kterak mohou býti knzi ti, jimž

pikázáno jest svá bohatství opustiti? píteli vzíti, krádež jest; kostel

Istíti, svatokrádež jest; vzíti, co má chudým dáno býti, a když laní

jsou mnozí, v tu dobu chtíti opatrnu býti (by neubylo), neb bázlivu

(by se nedostalo), aneb ješt, jež nejvzjevnjší hích jest, tch vcí
utrhnouti, všech loupežníkv ukrutnost pesahuje! Jiný hladem me,
a ty díš, že bicho jeho syto jest; protož aneb rozdl hned, co béeš,

aneb jsi^li bázlivý vlada (rozdava), nech štdejšího, a on své rozdává.

To vše sv. Jeroným.

Hle ti dva Boží svdkové praví, že knží lakom držíce kostelní

neb oltání bohatství, jsou zlodji, ne z jiných nejmenší, ale svatokrádci.

Ale íkají : Já nic nemám, nežli s potebu svou ; musím míti kon, pa^

cholky a prelátskou pípravu. Odpovdli oba ti svatí, že nemá se pyš"

niti knz, aniž bohatší býti nežli díve ped knžstvím. A ješt sv. Ber"

nard v jednom kázaní takto od chudých mluví: „Volají nazí, volají laní,

žalují a praví: Na uzd co zlato iní? i zdali zimu vyhání, ili lanost
krotí, když my hladem a zimou bídn se muíme? Co prospšná jsou

tak mnohá rozliná roucha, která na bidlech visí, neb v tlumocích leží?

Naše jest to, což se kazí! nám ukrutn a neprav se krade! naše vci
jsou, jimiž plníte bicha svá a pasete marn oi své, jimiž my, brati
vaši. Božím ddictvím krmili bychme naše žaludky ! Mimochodníci vaši

chodí tuní, obtíženi drahým kamením, pípravami hedvábnými a po"
zlacenými

: a naše nahá zimou se tesou kolena z hrubých nohaviek

;

Nás o našeho Otce ddictví olupujíce, pílišné stavení, pípravy a pastvy
sob strojíte!" Tak o chudých mluví sv. Bernard, jsa proti zlodjm
a proti lotrm duchovním jich obhájcem

;
jichž obhájcem jest milý Otec

Ježíš, a bude mluviti za n, žaluje v soudný den na ty zlodje a lotry,

ka v 25. k. sv. Matouše: Laen sem byl, nenakrmili ste mne; žízniv,

a nenapojili ste mne; nah, neodli ste. A odpovdí zlodji a loti,
pravíce: Kdy sme t vidli laného, žíznivého a nahého, a nedali smc
tob? Odpoví jim král Ježíš, ka: Co ste jednomu z nejmenších mých
neuinih, mn ste neuinih; jdtež, zloeení, do vného ohn! Ha,
ha, tžší tu odsouzení nežli nyní bývá na lotry a na zlodje! Protož

Cci bda
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bda tomu, kdož jinudy nežli skrze Krista vstupuje; nebo dí, jenž

selhati nemže, že kdož jinudy vstupuje, ten jest zlodj a lotr. Sv. Jan
Zlatoústý dí: Vidl si, kterak vypisuje lotra; pati, kterak vypisuje pa^

stýe, nebo dí: „Ale kdož vchází dvemi, pastý jest ovcí."

Tu vz, že dí sv. Augustin, že vchází dvemi, kdož vchází skrze

Krista, kdož následuje umuení Kristovo, kdož zná pokoru Kristovu,

takže, ponvadž Bh uinn jest lovkem pro nás, aby se poznal lovk,
že není Bohem, ale lovkem; nebo kdož chce Bohem vidn býti, jsa

lovkem (toliko), nenásleduje toho, jenž jsa Bohem, lovkem uinn
jest. Tolik Augustin. O kdyby to uvažovali ti, kteí se nazývají bohy
z pýchy, a pijímají cti od lidí chlubn, ano ped lidmi klekají, nohy
jich líbají, nejsvtjší nazývají, snad by k sob pišli, a utrpení a po^

koru Ježíšovu by na sebe pijali! Ale nedopustí jejich menší lotíkové,

kteí jim pochlebují, aby jinudy v ovinec vstoupili, jichž Ježíš nežádá,

aniž jim otvírá. Ale tomu Ježíš, vrátný, sebe, dvée otvírá, kterýž

hnutím Božím, jsa díve v ctnostech zpsobilý, nejvíce žádá chvály

Boží, prospchu církve svaté, jež jest obec k spasení vyvolených, a jež po
tetí žádá svého v tom spasení, a pro to troje pracuje staten. Ale ten

jinudy vstupuje, kterýž jsa zle živ, pyšn, lakotn, neb smiln, v dsto^
jenství vstupuje, bu proto, že by mu dali, neb ho volili, nebo ne pro

lidské dání, aniž pro volení kdo hned jest pastýem pravým, ale koho
Bh volí, a jemuž Kristus, vrátný, oteve, a on to v milosti pijme, ten

jest, dvemi všed, pastý pravý dotud, dokud Krista pastýe následuje.

Opt kdož vstupuje lakotou neb svatokupectvím, neb násilím, neb

chytrostí, kterou aby byl bohat a vzácen, a život rozkošný vedl, ten

jinudy vstupuje, a bývá lotrem a zlodjem trojím zpsobem: nejdíve

vchodem, že zle vešel; po druhé držením, že zle drží; a po tetí

východem, když bez pokání zeme, neb jinému na penzích dá, neb

pro píze tlestnou více nežli pro prospch duší a nežli pro chválu

Boží. Taktéž zase, kdož jsa dobe živ bude povolán, a pijme pro

chválu Boží nejprve, a pro prospch církve svaté, a pro své spasení,

ten jest pastý ovcí vchodem ; a stojící vždy tak, tehdy jest pastý drže^

ním neb chodem; a zeme^li tak prospívaje, tehdy zeme jako pastý
dobrý. O nmž dí Kristus: „Kdož vchází dvemi, pastý jest ovcí,

tomu vrátný otvírá, a ovce hlas jeho slyší, a své ovce jmenuje jmenovit

a vyvádí je, a když své ovce vyvede, ped nimi jde."

Tak vypsaný pastý jest Kristus, jakož vykládají svatý Augustin

a svatý Jan Zlatoústý; nebo ten jest pastý, jenž ne sám se v ovce

g pýchou a všeten vpletl, ale od Otce Boha jest volen, aby byl pa^

gtýem ovcí, totiž, jakož dí sv. Augustin, vyvolených k spasení. Ten
vešel „dvemi", nebo jsa Bohem, ponížil sebe, jakožto lovk, aby po^

slouchal Otce a sloužil ovcím až do smrti, nikoli lehké, ale nejohav^

njší a nejukrutnjší. A tak jemu „vrátný", totiž Bh, „otvírá, a ovce",

t. vyvolení k spasení, „hlas jeho", t. pravdu, kterouž mají viti a plniti

skutkem

:
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skutkem, „slyší", t. konen vnitním uchem zachovávajíce. „A on své

ovce", t. vyvolence, „jmenuje jmenovit". Augustin dí: Nebo zná

jména vyvolených; protož ekl uedlníkm: Radujte se, že jména vaše

psána jsou v nebesích. „A vyvádí je", t. z híchuv, vnitním povoláním,

písma nauením, píkladem svým i vykoupením. Sv. Jan Zlatoústý dí

:

Vyvedl ovce, když je poslal, nikoli ven od vlkv, ale mezi vlky.

„A když své ovce vypustí", t. z híchuv. Augustin : A který jiný ovce

vypustí, jen ten, kterýž jejich híchy odpustí, aby ho následovati mohly,

jsouce z ukrutných svazkuv vysvobozeny? To Augustin. „Ped nimi

jde". Augustin: A který jest, jenž ovce pedešel, jen ten. jenž vstav

z mrtvých ted zeme, a Otci ekl : Kteréž jsi mi dal, chci, a kde já

jsem, i oni jsou se mnou. To Augustin.

Ted ukázal Kristus, že on jest ten pastý svrchovaný, jehož jsou

ovce i stvoením, a pak i krmením, odíkáním, i uzdravováním, i ko"

neným hojnjším pasením. Ale jiných nejsou ovce, jakož sv. Augustin

dí. Protož význan ekl Petrovi: Pas ovce mé I neekl jemu: Pas ovce

své. Protož Petr s jinými apoštoly a svatými neekli lidem : Vy jste

ovce mé! ale Petr ekl kcstanum : Kristus trpl za nás, nám zustaviv

píklad, abychme následovali šlépje jeho. A potom dí: Byli ste jako

ovce bludné, ale obrátili ste se ted k biskupovi a k pastýi duší svých.

Hle, k pastýi duší, ku Pánu Kristovi ovce tíhne, nikoli k sob jako

k pastýi prvému. Ale snad díš: Pro slují jiní nežli Kristus pastýi

praví, ponvadž nejsou jejich ovce? Dím, že proto slují pastýi praví,

že jim vrátný Kristus, otevel, a skrze nho vešli a pasou jeho ovce,

pedcházejíce je dobrými skutky a vedouce je ven z híchuv Božím slo-

vem, a uvedouce je v ctnosti, a k tomu je drží, aby slyšely hlas svého

pastýe, Ježíše Krista.

Ted dále dí o ovcích: „A ovce ho následují", t. vyvolení za Kristem

v ctnostech jdou. „Nebo znají hlas jeho", t. j. pravdu, kterouž mají

viti a plniti. „Ale cizího nenásledují." Cizí jest. kterýž jinak jest živ,

neb jinak uí, nežli Kristus velí; pece byWi by cizí zlým životem,

a pravil hlas Krista pastýe, mají ho ovce v tom hlase slyšeti, ale

v zlém skutku nenásledovati. Protož dí Kristus: „Ale cizího nenásledují,

ale utíkají od nho", totiž nepivolují jemu k zlému. „Nebo neznaly",

totiž, nechtly znáti, tak aby pivolily. A dí: „Neznaly", totiž na konec,

„hlasu cizích". Cizí Antikrist, cizí každý, kterýž co proti hlasu Kristovu

velí. Cizí byli knží a zákonníci i misti, kteí slepého, ted od pastýe
uzdraveného, od nho chtli svým hlasem odvésti ; ale že ten slepý na-

rozený byl ovce Kristova, protož neslyšela hlasu cizích, ale hlas svého

pastýe, Krista, na konec ta ovce zachovala a za ním šla. A ta jsou ti

znamení ovcí, jsou-li Kristovy : prvé znamení, slyší-li rády hlas Kristv,

to jest pravdu, kterouž mají viti a plniti; druhé, jdou-li za Kristem
v ctnostech, v pokoe, v tichosti, v nesmilnosti, v skrovnosti, v spravedl-

nosti a v setrvání až do smrti; tetí znamení, že cizích nenásledují, ale

Cc2 se
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se jich varují, a nechtí jich hlasu znáti, totiž slyšeti s pivolením. Po
tch ástech znej, jsi''li Kristova ovce.

Dále dí evangelium: „To podobenství ekl jim Ježíš," totiž zákon^'

níkm, knžím i svým uedlníkm, „ale oni neporozumli, co k nim
mluvil. Tehdy" neb protož, aby porozumli, „vece opt jim Ježíš: Vru,
to na božství, „vru", to na lovenství, „pravím vám, že já jsem dvée
ovcí. Všichni, kolik jich pišlo", Augustin dí : krom mne, nikoli skrze

mne, „loti jsou a zlodji." O bda, co jest zlodjv a lotrv ! A kterak

mže dobe kesanstvo státi, když ti, kteí by mli býti pastýi, jsou

zlodji a loti, a jakož dí jinde Kristus, jsou uvnit vlci hltaví ? O nichž

jsem položil v 25. kázaní. A odkud to pochází, že tak se množí, dí

sv. Bernard: Chtí, aby je ctili, lidem se líbiti žádají, bohatnouti a zpyš-'

nti chtí a tomuto svtu ve všem pipodobniti se chtí. Slyš žaloby

Pána, co na tak velikou všetenost mluví trplivý odplatitel, pokání více

žádaje nežli pomsty. Oni vládli, ale nikoli za mne; knížaty byli, a já

jich nevolal. Zajisté všecky v stavech duchovních, kteí k chrámu pí-'

slušejí a své chvály hledají, aneb bohatství, aneb rozkoše tlestné,

svých, svých zisk a nikoli Kristových, jist vzjevn a bez pochybnosti

nikoli ta láska, jež Bh jest, ale daleká od Boha, všech zlob koen,
žádost zlá uvádí. A jaká to všetenost, ale i jaké to bláznovství jest!

Kdy jest báze Boží ? kdy pam smrti ? kdy pekla báze, a hrozné ono
ekání soudu ? Cho aniž v lože, ani v komrku nesmí vjíti, jen uvede^li

ji král : ty nepoctiv se vtíráš, aniž jsa uveden. A te každého táhne

jeho rozkoš, a hledajíce mrzkého zisku, míní dobrotu, jichž jisté za^

tracení jest. To vše sv. Bernard.

Škaredý konec uvedl, ka : Jichž jisté zatracení jest, totiž nepokají"!!

se. A kterak se mají káti, ukazuje svatý eho, ka: Kdož nestkví se

svatými zpsoby, aniž od žákovstva a od obce jest povolán, neb prosbou

pinucen, nestydat Kristovo knžství, njakým híchem jsa poskvrnn,

nespravedlivou žádostí srdce, aneb neistými prosbami úst, aneb mocí,

aneb službou tlestnou, neb lstivým dárkem biskupské neb knžské
dstojenství kdyby pijal, nikoli pro zisk duší, ale pro marnou chloubu,

a za svého života dobrovoln nevzdá, a smrt ho v ukrutném pokání

nenalezne, nepochybn na vky zahyne. Tolik eho, ukazuje pokání

tm, kteí vcházejí v biskupství a v jiná duchovní dstojenství nezízen,

že každý takový, neopustí^-li dobrovoln, a ješt k tomu nebude''li se

káti ukrutn ped smrtí, že na vky zahyne. O bda! když se pokají

všichni zlodji a loti? A ponvadž jsou zlodji, kteí cizí kradou

aneb ukradli a mohou vrátiti, nech vrátí, jako sv. eho ukazuje,

a k tomu se kají staten z toho zlodjství a lotrovství.

A že tací nejsou prospšní ovcím, protož dí dále Kristus : „Ale ne^

poslouchaly jich ovce," to jest, vyvolení ve zlém nebyli jich poslušní.

Dále dí: „Já jsem dvée", t. jimiž vcházejí v ovinec, jenž jest sbor sva^

tých. „Skrze mne kdo vejde''li", v sbor svatých; „skrze mne", totiž,

mojí
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mojí vlí a pomocí, „spasen bude, a vejde" v milost „a vyjde" z híchu,

„a pastvy nalezne" zde pastvu tla mého ve víe, v nadji a v lásce,

a v radosti nebeské pastvu božství i lovenství mého. „Zlodj nepim

chází, jen aby kradl a zabíjel a zatracoval". Tu vz, že krásti jest, cizí

vc, bez téhož vle, í jest, vzíti; a tak každý, kdož tak neádn vchází,

jak eeno jest, jest zlodj, protože bére cizí bez vle Pána Nejvyššího.

I ukazuje Spasitel, pro takoví vcházejí? že proto, aby kradli, akoli oni

toho neíkají. Také zlodj zabíjí svoji duši i jiných duše, veda k híchu
ponuknutím, neb zlým píkladem, a tak i zatracuje svou duši, i jiných

duše. A takoví zlodji a loti byli knéží, kteí proti Kristovi byli, k nimž,

kteí slyší, mluvil toto evangelium; a nyní všichni, kteí nevešli skrze

Ježíše, jenž jest dvée, a jenž dí: „Ale já", pastý vrný, nepišel jsem,

abych kradl, zabíjel a zatracoval, ale „pišel jsem, aby", t. ovce mé
„život", t. svatý nyní mly, a potom v radosti „hojnjší mly". Nebo

nyní ovce Kristovy mají blahoslavenství v nadji, ale potom
budou míti v skutku; nyní mají se zármutkem a

s prací, ale potom budou míti bez zármutku
i bez práce, skrze pastýe svého

]ežihe Krista. Amen.

Cc3 NA DEN
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NA DEN SVATÉ TROJICE.

Sv. Jan v 3. kapitole.

ten as byl jeden lovk z farize, jménem Nikodém,

kníže židovské. 2. Ten pišel k Ježíšovi v nocí a ekl

jemu: Miste, víme, že si od Boha pišel mistr; nebo

žádný nemže tch vcí initi, kteréž ty iníš, le by Bh byl

s ním. 3, Odpovdl Ježíš a ekl jemu : Amen, amen pravím

tob: Nenarodí^-li se kdo znovu, nemž vidti království Božího.
» _

4. ekl jemu Nikodém: Kterak mže lovk naroditi se, starý

jsa? Zdali mže po druhé v život matky své vjíti a naroditi se?

5. Odpovdl Ježíš: Amen, amen pravím tob: Nenarodí''lí se

kdo 2 vody a 2 Ducha, nemže vjíti do království Božího.

6. Což se narodilo 2 tla, tlo jest, a což se narodilo 2 Ducha,

duch jest. 7. Ncdivíž se, že sem ekl tob: Musíte se 2novu 2rodíti.

8. Vítr, kam chce, vje, a hlas jeho slyšíš, ale nevíš, odkud pí"

chá2Í a kam jde; tak jest každý, kdož se 2 Ducha narodil.

9, Odpovdl Nikodém a ekl jemu: Kterak mohou tyto vcí

býti? 10. Odpovdl Ježíš a ekl jemu: Ty jsi mistr v Izraeli,
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a toho neznáš? 11. Amen, amen pravím tob: Ze, což víme,

mluvíme, a což sme vídélí, svdíme, ale svdectví našeho ne^

pijímáte. 12. Ponvadž zemské vcí mluvil sem vám, a nevíte,

kterak, budu^^li vám praviti nebeské, uvíte? 13. A jist žádnýt'

nevstoupil v nebe než ten, kterýž sstoupil s nebe. Syn lovka,

kterýž jest v nebi. 14. A jakož Mojžíš povýšil hada na

poušti, tak musí povýšen býti Syn lovka

;

15. Aby každý, kdož ví v nho, ne^

zahynul, ale ml život vný.

LAVÍ DNES CÍRKEV SVATÁ DEN
Trojice svaté; a že Nikodém tímto svatým evange"

liem byl oištn z nevry, a uveden ve víru svaté

t. Trojice, protož to evangelium se pi mši te. A n"
^ kteí tou ono evangelium : „Když pijde Utšitel,"

1^, kteréž teno jest tu nedli po Božím vstoupení,

«i«á
'^ ^ a muže vhodn teno býti, protože v nm jest zmínka

o Otci, i o Synu, i o Duchu svatém, kteréžto ti osoby jsou Trojice

svatá, jíž dnes chválu vzvlášt máme vzdáti. A že i velicí i sprostní bloudí

ve víe o svaté Trojici, protož krátce a lehce pro sprostné o svaté Trojici

nco povím. Vziž, sprostný, že svatá Trojice, v niž víme, není žena,

ani panna, ani nedle, jako se blázni domnívají, ale jest ti osoby vné.
Otec, Syn, svatý Duch, jeden Bh, jenž jest svrchované dobré, nad nž
nemže lepšího pomyšleno býti. A tak otáže4i se sprostný tebe, co jest

Trojice svatá, v niž víš ? rci : Bh Otec, i Syn, i Duch svatý. Otáže^li

se, co jest Otec? rci: Bh vný, jenž má Syna vného. Otáže4í se,

co jest Syn ? rci : Bh od Otce Boha narozený. Otáže^Ii se, co Duch
svatý? rci: Bh, jenž od Otce Boha i od Syna Boha pochází. A rci

a v, že ty ti osoby jsou nikoli ti bohové, ale jediný pravý Bh;
a opt, že ty ti osoby jsou rovn mocné, i moudré, i dobré, takže

každá ta osoba jest Bh nesmírn mocný, nesmírn moudrý a nesmírn
dobrý. Avšak Otec vzvlášt sluje mocný pro lidi sprostné, aby se nedo"

mnívali, jako by pro stáí nebyl tak mocný jako Syn; a Syn sluje

moudrý, aby se nedomnívali, že by nebyl tak moudrý jako Otec;

a Duch svatý sluje dobrovolný neb dobrotivý, aby se nedomnívali, že

by nebyl tak dobrotivý jako Otec a Syn.
A že lovk jest podoben duší svou k té svaté Trojicí, od níž jest

stvoen, tak podoben, že jako svatá Trojice jest Bh, jenž jest Duch,

taktéž
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taktéž lovk duší svou jest duch; a jakož Otec jest jiná vc nežli Syn
a Duch, i Syn jiná nežli Duch, tak že Otec není Syn, ani Duch svatý,

ta osoba, a Syn také není Duch svatý, ta osoba, avšak jsou ty osoby

jeden Bh; taktéž v duši lovk. Jiná vc jest rozum nežli pam a nežli

vle, a jiná pam nežli vle, takže rozum není pam ani vle, a pam
není vle, avšak ty ti moci duše jsou v lovku jedna duše. Protož

lovk, ve v svatou Trojici, od níž jest stvoen a k níž jest duší po-*

doben, maje moc od Otce Boha, má se snažn híchu brániti, a mocn
v ctnosti prospívati; po druhé, maje moudrost od Syna Božího, má tu

moudrost piln k Boží chvále obrátiti; po tetí, maje dobrou vli od
Ducha svatého, má ji vždy v dobrém držeti, a tak v dobré vli do konce

setrvati. Nebo když tak stane lovk, nelze bude jemu zahynouti,

ponvadž zachová svaté Trojice obraz i podobenství; a když jako bez"

mocný, nemoudrý a nesetrvavý upadne v hích smrtelný, tehdy potratí

podobenství svaté Trojice, pohaní i Otce, i Syna, i svatého Ducha,

a tak vší svaté Trojice.

A vz, že smrtelným híchem ztratí podobenství Trojice svaté, ale

obrazu ne, jejž zohyzdí híchem; jako, kdyby obraz nkterý, podobný
k nkterému lovku uinný, zohyzdil tak, že by obrazem zstal, ale

neml podobenství k onomu lovku: tak nco podobno jest v tomto

prohešení, že lovk maje moudrost, rozum, pam i vli, zohyzdí

to vše híchem smrtelným, že není tak podoben k Trojici svaté, jako

by byl, kdyby neml híchu na duši smrtelného. A když se lovk tak

zohyzdí a zprzní, tehdy není mu lze zase ku podobenství pijíti, nežli

mocí, moudrostí a vlí svaté Trojice, a potom Trojicí stvoenou, jež jest

víra, nadje a láska ; a také té Trojice opt nemže lovk míti, nežli

Boha: víra ke každé pravd Boží, jíž oko tlestné nevidí a písmo velí

duši viti; nadje k obdržení milosti a oslav; a láska ze srdce celého

k plnému Boha milování. Hle když tak bude sprostný lovk o svaté

Trojici viti, a což jiného má býti veno, že to všechno ví, neumí''li

rozjímati aneb vymluviti, dosti má, když pikázaní naplní.

Jako jest ve víe nauen Nikodém, o nmž dí evangelium: „Byl

lovk ze zákonníkv, Nikodém jménem, kníže židovský," to jest mistr

nad jiné Židy. „Ten pišel k Ježíšovi," t. pokorn, cht se ve víe od

nho nauiti více, nebo ted nco vil. „V noci" pišel, to znamená,

že ješt byl v hlouposti a v bázni, a že ješt Krista práv neznal, a že

k nmu pro Židy pijíti se bál; nebo ted byli vyobcovali Ježíše, že

kdož by vyznal, že on jest Kristus, aby byl vyobcován z Židv. A akoli

byl Nikodém mezi Židy nejpovýšenjší v mistrovství, pece nechtl, aby

Žid proti sob popudil; nebo mohl bez pinucení nauení dojíti, protož

pišel v noci k Ježíšovi. A že pokorn vyznal Kristovo lovenství,

ka: „Miste! víme, že od Boha pišel jsi mistr," a jeho božství ješt

neznal, avšak zasloužil sob, že ho Ježíš nauil i o svém božství víe.

A dokládá dkaz, že Ježíš jest od Boha pošlý mistr, a tak dobrý lovk,
ka:
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ka: že „nižádný nemže tch divv initi, kteréž ty iníš, jen byWi by
Bh s ním". Tou eí ukazuje, že Ježíš jest pravý lovk, a že nad jiné

Božím poselstvím jest povýšený mistr, a tak prorok povýšený nad jiné.

Protož milý mistr Ježíš, ue ho o druhém narození lovka, jímž se

duchovn rodí z Boha, aby byl Synem Božím, odpovd a vece jemu:

„Vru, vru, pravím tob (jen), narodí^li se kdo podruhé, nemže vidti

království Božího." Jako by ekl: Narození tlestné lovka a poátek
víry o mém lovenství z div neb pro divy znáš; ale ješt nad to

musíš se podruhé duchovn naroditi, a vzvlášt vyvolený Syn Boží býti.

A že to narození nemže býti nežli od Boha, Nikodéme! máš dkaz,
že jsem Bh, když t duchovn uiním Synem Božím.

A že tu moc ml Kristus, dí sv. Jan v i. k. : Dal jim moc, aby

mohli synové Boží býti, tm, kteí ví ve jméno jeho. A to mže
každý, i pohan rozumem osvícený rozumti, že kdožkoli dá moc lovku,
aby byl Synem Božím, že musí ten, jenž tu moc dává, býti Bohem

;

nebo nemže lovk býti Synem Božím, jen proto, že ho stvoil, že ho

zachovává, krmí, a nad to že k vnému ddictví volí. Protož nemže
jiný nežli Bh dáti lovku té moci, aby byl Syn Boží vyvolený ; nebo
jediný sám Bh od vnosti volí své, které ráí, k spasení. Nebo po^

nvadž lovk, jenž Bohem není, nemá té moci sob, aby byl Synem
Božím vyvoleným, jen z milosti Boží, a nikoli ze své zásluhy, jako dí

sv. Pavel : že nikoli ze skutk spravedlnosti, ale podlé svého milosrden"

ství nás spasil; a kterak tehdy pouhý lovk mže dáti moc jinému

lovku, aby byl Synem Božím vyvoleným ? Nebo kdyby to mohl
lovk, nejsa Bohem, uiniti, tehdy by mohl nejvtší milost jinému

lovku dáti, jakož i Bh.

Ale snad díš, že sv. Pavel píše Korinanm v i. epištole v 4. kap.

ka: V Kristu Ježíšovi slovem Božím já sem vás porodil. A ke Gala
ským v 4, k. dí : Synákové moji, kteréžto podruhé rodím: Hle tu svatý

Pavel mluví o duchovním narození v milosti Boží. Tu vz, že nikoli

proto, když slovem Božím iní druhého Synem Božím, neb ktem
svatým, hned dává jemu moc, aby mohl býti Synem Božím, aniž ho
volí, aby byl Synem Božím ; nebo Bh nejprve dal tomu lovku moc,
aby mohl býti Synem Božím, a nejprve ho volil, aby byl vyvoleným
Synem Božím. Na píklad: sekyra, jíž tesa dm udlal, kdyby mla
promluviti, nechlubila by se, že by ona ten dm udlala; ale ekla by
v pravd, že svou mocí tesa skrze ni udlal ten dm. A tak svatý Pavel,

jsa jako nástroj neb nádoba Boží, dí: Milostí Boží jsem to, což jsem,

a milost jeho ve mn marná nebyla, ale hojnji nad jiné všecky pra^

coval sem: ale nikoli já, nýbrž milost Boží se mnou. A jinde dí: Nc^
jsme statení co pomysliti sami od sebe, ježto od sebe, ale dostatenost

naše od Boha jest. A opt dí: Když kdo dí: Já jsem Pavlv; a jiný:

Já jsem Apollv! ješt lidé ste! A co jest Apollo? a co jest Pavel?

Ddi sluhové
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sluhové jsou toho, jemuž ste uvili, a jakož komu Bh dal; já sem
štpil, Apollo smáel, ale Bh pispoení dal. Protož ani ten, jenž štpí,

jest co, aniž ten, jenž smáí, ale Bh, jenž pispoení neb vzrst dává.

Míní sv. Pavel, že Korintské on slovem Božím ve víe vsadil neb štpil,

a Apollo, ten biskup, ktil, a Bh, ten milost . dal a tak syny své uinil.

A tak svatý Pavel ponižuje svého skutku i Apollova proti Božímu
skutku, že dí: ani ten, jenž štpí, tím se míní sv. Pavel, ani ten, jenžto

smáí, totiž ktí, jako Apollo, jest ním, ale Bh, ten to vše iní. A tak

máme i my vyznávati, že kážeme^li, ktíme''li, neb zpovídáme^li, a že

tudy k milosti Boží lidi pivádíme, máme to vše Boží moci pidati, ale

nikoli své, aniž íci, že bychme my mohli komu dáti moc, Synem Bo''

žím býti, neb vyvoliti, aby byl Synem Božím.

Dále dí evangelium: „Vece k nmu Nikodém", ješt hrubý a t"
lestný, slovm Kristovým nerozumje o narození duchovním: „Kterak

mže lovk naroditi se, jsa starý ? zdali mže v bicho matky své opt
vjíti a naroditi se?" Jako by ekl: Já jsem lovk starý, a táži se tebe

po svém spasení ; a kterak já se podruhé narodím podlé tvé ei, abych

byl spasen? Zdali v bicho matky své mám vejíti a podruhé se naroditi?

Tu dí sv. Augustin: Duch mluví, a on tlestn smýšlí; neznal tento

více nežli jedno narození, to jest z Adama a z Evy, ale z Boha a z církve

svaté jest neznal. Avšak tím rozumj ty narození Ducha, jakož Nikodém
rozuml narození tlestné ; nebo jako nemže lovk podruhé se tlestn
naroditi, taktéž nemže se podruhé ktíti. Tolik Augustin. Aniž má
docela zavržena býti Nikodémova e, že ekl : Kterak mže lovk na^

roditi se, jsa starý? zdali mže v bicho matky své opéí vejíti a na^

roditi se? nebo tato e jest k tomu pomocná, aby poznáno bylo na"

rození tlestné dobe, a rozdíl mezi ním a mezi duchovním narozením.

A tak jako hrubá Nikodémova otázka jemu prospla k nauení, taktéž

mže prospti i jiným lidem hrubým; nebo pro tuto otázku nejlepší

mistr, Ježíš, hned narození pokládá duchovní a dlí je od tlestného

narození, ka Nikodémovi : „Vru, vru, pravím tob, jen zrozen^li bude

kdo z vody a z Ducha svatého, nemže vejíti v království Boží." Jako

by ekl: Nemíním o narození z bicha tlestného a ze semene muž"
ského, ale o narození duchovním, jímž se kdo rodí vodou, jež mí z boku
potee, a milostí Ducha svatého. Z toho vidíš, že musí každý, jenž

spasen bude, vodou a krví, jež z boku Kristova tekla, a Duchem svatým

poktn býti, to jest oištn od híchu.

A tu vz, že trojí jest kest, t. vody, krve a Ducha. Kest vody jest,

jímž vodou kdo se ktí, jakož obyejn se ktí. Kest krve jest kest,

jímž kdo, nejsa vodou ktn, prolitím krve pro Krista bývá od híchv
oištn. Kest Ducha jest kest, když kdo ve práv v Boha i v Ježíše

Krista, žádá ktn býti, i bývá Duchem svatým od híchv oištn.

A tímto ktem z Ducha a z vody, jež z boku Kristova tekla, každý,

jenž
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jenž má spasen býti, musí poktn býti; ale bez vodného ktu, jako

obyejn se ktí, mže lovk spasen býti. Jakož mnozí jsou spasení,

i v starém zákon i v novém, ktem krve, že pro Krista zbití jsou spa"

seni: jako mládenci svatí, a mnozí jiní, kteí uvíce apoštolm neb ji^

ným svatým, hned bez vodného ktu šli ochotn na smrt. Protož když

Spasitel dí: „jen narodí''li se kdo z vody a z Ducha svatého", tím míní

o ktu vody, jež mu z boku tekla, a Duchu svatém, jenž svou mocí

z veliké moci duše od híchu oišuje.

Dále znamenej, kterak milostivý mistr uí rozdílu mezi narozením

tlestným a duchovním, ka: „Což se narodilo, neb co jest narozeno

z tla, tlo jest, a což narozeno jest z Ducha, Duch jest." Tou eí uka"

zuje, že každý lovk jsou dv vci, to jest: duch a tlo. Z toho vidíš,

že každý lovk, když nejprve živ jest, tehdy hned má dvoje narození:

jedno se strany tla, jež díve bylo, nežli duši v sob mlo; druhé se

strany ducha, jejž v brzce Bh tlu dal. A tak ješt v biše jsa, každý

lovk narodil se i se strany tla, a se strany ducha, akoli se ješt ven

na svt z bicha nenarodil; a tak ekl andl Josefovi o narození Ježíšov
v život : Josefe, synu Davidv ! nechtj se báti vzíti Marie manželky

své, nebo což v ní narozeno jest, z Ducha svatého jest; totiž, narozené

dít v ní mocí Ducha svatého narozeno jest.

Pak druhé narození lovka duchovní jest, jímž bývá vlastní Syn
Boží nadpirozen, mocí Boží. A o tom ted mluví náš milý mistr,

a chtje hrubého Nikodéma v poznání toho narození uvésti, dí: „Nediv

se, že ekl jsem tob : Musíte se naroditi podruhé. Duch kdež chce dýchá,

a hlas jeho slyšíš; ale nevíš, odkud by pišel, aneb kam by šel. Tak
jest každý, jenž narozen jest z Ducha." Tu podlé výkladu svatého Jana
Zlatoústého dává Kristus píklad tlestný, veda Nikodéma, že akoli

vítr cítí, pece neví, kde se poíná, aniž kde koní, a vane kam chce.

Taktéž jest o lovku, jenž duchovn se rodí ktem, že cítí kest vodou,

obmytí tla; ale Ducha svatého, jenž poíná omývati, a milost Boží,

neb blahoslavenství konené, to jest skryto. A podlé toho výkladu takto

rozumj : „duch", t. vítr, „kde chce", t. kde má pichýlení, „dýchá",

t. vje, „a hlas", to jest zvuk neb fuk, „slyšíš" uchem tlestným,

„a nevíš", t. jist, „odkud by pišel", proto že nevíš, kde se poíná,
a která vc jej im', „a kam by šel", t. kde se koní. „Tak jest", totiž

neznám sob „každý, jenž narozen jest z ducha", protože neví, je^li vy^

volený od vnosti, bude^li spasen na konec; nebo akoli narozený

Syna Boží má znamení a vdechnutí Ducha svatého, pece bez vzjevení

neví, kterak s ním Duch svatý poátek uinil, a kterak skoní. Ale
podlé výkladu sv. Augustina takto se rozumí: „Duch", t. svatý, „kde",

t. v kterém lovku „chce", t. svobodn, „dýchá" milostí svou, „a hlas

jeho slyšíš", t. v písm ; nebo dí Kristus uedlníkm : Ne vy jste, kteí
mluvíte, ale duch Otce vašeho, jenž v nebesích jest, „A nevíš, odkud",

Dd2 t. kterou
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t. kterou zásluhou „pišel by, aneb kam by šel", t. na konec veda toho,

jenž jest poktn. „Tak jest", totiž neznám sob, „jenž narozen jest

z Ducha". A Nikodém, jsa obtížen eí Ježíšovou v rozumu, táže se

ka: „Kterak mohou ty vci býti?" A milosrdný mistr skromn ho

z trojí vci kára, ka: „Ty jsi mistr v Israeli", t. v lidu židovském,

„a tch vcí neumíš!" jakoby ekl jemu: z toho neumni hanba tvá

jest, ponvadž na mistra zákona starého se sluší, aby tomu rozuml.

Pro, Nikodéme, nerozumíš, že dí Bh skrze Ezechiele v 36. k. : Vyliji

na vás vodu istou, a budete oištni ode všech svých poskvrn? A Za^

chariáš, Nikodéme, dí v 13, k. : Bude studnice otevena pokolení Ju^

dovu, a pebývám Jeruzalémským k obmytí híchv. Hle, miste Ni"

kodéme Židovský ! nerozumíš tomu, že obmytí ode všech híchv musí
býti studnicí otevenou, bokem Kristovým oteveným, z nhož voda

tekla, jako ze štdré studnice, k obmytí híchv. Nikodéme, nerozumíš,

že Ezechiel v 47. k. vidl vody tekoucí z boku pravého. A který jest

bok pravý, z nhož vody tekly, jen Syn Boží ? nebo dí tudíž Ezechiel,

že každá duše žívá, kteráž leze, kam se obrátí proud, živa bude ; a opt
dí: Všechny vci, ke kterýmž pijde proud té vody, živy budou. A co

jiného vidl Duchem svatým Ezechiel, jen že ke kterýmž pišla svou

mocí voda, jež z Krista na kíži tekla, ti všichni duchovn obživli, jsouce

narozeni Duchem svatým a tou vodou?

Po druhé hoden jest Nikodém káráni proto, že díve chváliv Krista,

a ka: „Víme, že od Boha pišel jsi mistr", ted pochybuje v tom, co

mu praví Kristus. Protož dí jemu Kristus: „Vru, vru, pravím tob,

že my", t. já s apoštoly svými, „což víme, mluvíme, a což vidíme,

svdíme, a svdectví našeho nepijímáte", t. vy Židé, a zvlášt vy knží
a zákonníci. Po tetí kára Nikodéma proto, že lehké vci pravil jemu
Kristus, a on jim nerozuml. Protož dí Kristus: „Ponvadž pozemské
vci ekl sem vám", tob, Nikodéme, a tvým následníkm, „a nev"
ít", pozemské vci, totiž lehké, kterak lidé, ze zem stvoení, duchovn
se rodí, „kterak, povím4i vám nebeské", jakožto narození od Boha jest

vné, a o Trojici svaté, „uvíte?" A tak Nikodém jest z toho kárán,

že maje viti ted lehí vci, meškal se ve víe vtších vcí. A že vidl

Ježíš, že Nikodém s následníky svými potom má tajemné vci víry pi"

jmouti, protož praví jemu dále o svém na nebe vstoupení, jež mlo
se státi po jeho vtlení a po obcování mezi lidmi, ka: „A nižádný

nestupuj v nebe, jen ten, jenž sestoupil s nebe. Syn lovka, jenž jest

v nebi." Jako by ekl: Nižádný nevstupuje v nebe, v radost nebe"

skou, svou mocí, jen je^li Syn lovka, jehož vy nazýváte Mesiášem,

kterýžto s nebe sestoupil, to jest, vtlil se, a božstvím vždy jest v nebi.

A tak Spasitel uí Nikodéma, že on, jsa Bohem, vtlil se a zde

obcuje a že mocí svou nižádný jiný lovk nevstoupí v nebe, ale každý,

kterýž bude v nebi, ten jakožto úd té hlavy, Krista, jeho mocí bude
vtažen.

Tu
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Tu vz, že když Kristus dí, že sestoupil s nebe Syn lovka, mnozí
kacíi pochopili, že ekli, že Syn Boží v nebi tlo vzal, a tak tlestn

s nebe sestoupil a prošel život Panny Marie. A k tomu bludu podobn
malíi malují, když malují andla, an pozdravuje Panny Marie a nad

ní dátko malé, jako by s nebe v ni vstoupiti chtlo ; a tak to malo^

vání snad jest od tch bludných lidí vymyšleno. Ale nemají viti lidé,

že by se kam hnul Syn Boží s nebe, když se vtlil ; nebo všudy byl,

jakož i nyní jest všudy božstvím; a tak jsa i božstvím i milostí v život

Panny Marie, když pivolila a ekla: Sta mi se podlé slova tvého!

hned Syn Boží vtlil se v ni, a byl lovkem pravým.

A že Kristovo ukižování jest pomoc k víe i k spasení potebné,

a v starém Zákon v podobenství položené, protož uí Kristus na konec

Nikodéma, jakožto mistra zákona starého, jenž by ml rozumti, podo^

benství ta v zákon co znamenají; protož dí: „A jakož Mojžíš povýšil

hada na poušti, tak povýšen musí býti Syn lovka."

Tu vz, abys rozuml, že když lidé židovští reptali proti Bohu na

poušti, tehdy Bh pustil na n hady ohnivé, totiž velmi ukrutn ští^

pavé a jedovaté, že štípali do smrti. Protož mnozí pišedše k Mojžíšovi,

ekli : Zhešili sme proti Bohu a proti tob ! pros, a odejme od nás

hady. I prosil Mojžíš Boha za lidi, a mluvil k nmu Búh : Ui hada

mdného, a povs jej na znamení: kdož uštknutý bude na hledti,

ten živ bude. Tehdy uinil Mojžíš hada mdného, a položil jej na zna^

mní, na nhož ranní, t. zeštípaní od hadv (hledíce), byli uzdraveni.

Tak psáno jest v knihách Numeri, jež jsou tvrté knihy Mojžíšovy

v starém zákon, ti 21. kapitolu. Tu figuru, to jest, to podobenství

uvedl Ježíš Nikodémovi, že jako Mojžíš povýšil hada na holi, aby ho

mohli vidti zeštípaní od hadv, a tak aby byli uzdraveni a nezemeli

:

taktéž povýšen musel býti na kíži Syn lovka, aby zeštípaní od hada

pekelného híchem na duši, nezemeli na vky. Protož dí Kristus: „aby

každý, kdož ví v nho", vírou živou do smrti, „nezahynul" na vky,
„ale aby ml život vný", to jest nasycení bez nedostatku v radosti

vné. A tak jakož oni zeštípaní od hadv, více, že Bh jim dal hada

k uzdravení od smrti tlestné, a hledíce na nho, byli uzdravováni od
smrti i od bolesti: taktéž i my, více, že Syn lovka, Ježíš, dán jest

nám od Boha a povšen na kíži, abychom k nmu vrou a nadjí
a láskou hledli, budeme vné smrti zbaveni. A jakož had mdný ml
podobenství, jako by ml jed, pece neml jedu, nebo byl mdný:
taktéž Syn Boží ml podobenství híšného tla, jakožto lovk a ne^

ml híchu, a jakožto Bh nemohl trpti, ani umíti, jakož i had mdný
nemohl bolesti míti, aniž mohl zemíti.

A tak milý Spasitel velmi dobe uil Nikodéma, a nás po nm,
o ktu, o svém vtlení, o umuení a o vstoupení na nebe. A ty tyi
ásti má každý kesan zachovávati : nejprve, že nelze bez ktu spasenu

Dds lovku
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lovku býti; po druhé, že Kristus, Syn Boží, se vtlil, a tak jest pravý

Bh a pravý lovk; po tetí, že jest za híšné ukižován; a za tvrté,

že na nebe vstoupil, a tak že své vyvolené, již v nho ví, k sob na
vný život vezme. Jehožto života ra nám brzy, z tohoto

bídného života nás vyveda, dopomoci milý a vrný
mistr, jenž tak tiše, mile a slavn Niko^

déma i nás víe pravé nauil, on
požehnaný na vky!

NEDLE
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<S\#^t^

NEDLE PRVÁ PO SV, TROJICL

Sv. Lukáš v 16. kapitole.

ten as ekl Ježíš uedlníkm svým podobenství toto

:

19. lovk jeden byl bohatý, a obláci se v šarlat

a v kment, a hodoval na každý den stkvostn. 20. A byl

jeden žebrák, jménem Lazar, který ležel u vrat jeho vedovitý.

21. Žádaje nasycen býti tmi drobty, kteíž padali z stolu bohatec.

Ale i psi picházejíce, lízali vedy jeho. 22. I stalo se, že ten

žebrák umel, a nesen jest od andl do lna Abrahamova.

Umel pak í bohatec, a pohben jest. 23. Potom v pekle pozdvih

oí svých, v mukách jsa, uzel Abrahama z daleka, a Lazara

v lnu jeho. 24. I zvolav bohatec, ekl : Ote Abrahame, smiluj

se nade mnou, a pošlí Lazara, a omoí konec prstu svého

v vod, a svlaží jazyk mj; nebo se muím v tomto plameni.

25. I ekl Abraham : Synu, rozpome se, žes ty vzal dobré vci

své v život svém, a Lazar též zlé. Nyní pak tento se tší, ale

ty se muíš. 26. A nad to nade všecko mezi námi a vámi propast

veliká utvrzena jest, aby ti, kteíž chtí odsud k vám jíti, nemohli,

ani
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ani od onud k nám pejíti. 27. I ekl: Ale prosím tebe, ote,

abys ho poslal do domu otce mého. 28. Nebo mám pt bratr.

A jím svdí, aby í oni nepišli do tohoto místa muk. 29. I ekl

jemu Abraham : Mají Mojžíše a proroky, nech jich poslouchají.

30. A on ekl : Nic, ote Abrahame. Ale kdyby kdo 2 mrtvých

šel k nim, budou pokání initi. 31. I ekl mu: Poné^

vadz Mojžíše a prorok neposlouchají, aniž,

by kdo z mrtvých vstal, uví jemu.

VATOU REC TUTO PRO MLUVIL MÍLO-
srdný Spasitel, ukazuje svatý Lukáš; nebo když kázal

proti lakot Spasitel chudý, ka: „Nižádný sluha ne^

mže sloužiti dvma pánm, nemžete sloužiti Bohu
a bohatství" ; tehdy uslyševše to knží a zákonníci, kteí

byli lakotní, posmívali se jemu. Tehdy ekl jim : „Vy jste, kteí spra^

vcdlivi se iníte ped lidmi, ale Bh zná srdce vaše." A že byli pyšní,

protož ekl jim: „Což lidem vysoké jest," totiž vzácné, „ohavnost jest

ped Bohem." A hned toho dokázal na bohatci, jenž byl vzácný a \y^

soky ped lidmi, a ohavný ped Bohem ; a zase Lazar byl zavržen ped
lidmi, a vzácný ped Bohem. I dal za píklad milostivý Spasitel ty dva

lidi, jako dv zrcadla, aby bohatí, majíce ped oima bohatce pohbe^
ného v pekle, varovali se pýchy, rozkoše a lakoty, tch tí híchv,
kteréž ml ten bohatec ; a chudí, hledíce k Lazarovi, aby mli útchy,

a v pokoe mile trpli bídu tla a v svt zavržení.

Dva ebíky ped vnitní oi postavil Kristus: jeden, jímž vstupují

v lno Abrahamovo, a ten jest Lazarv; druhý, jímž sestupují do pekla,
v

a ten jest bohatcv. Rebík Lazarv z pokory a trplivosti jest udlán,

láskou seven; protož teba nám patiti, po kterém ebíku chceme

lézti, neb bez pochyby vždy nkterým tím ebíkem každý z nás leze,

a to pozná, když bu k Lazarovi, aneb k bohatci pijde. A že bohatí

zde na svt mají prvé místo, protož podlé jich zvyku mistr náš, Ježíš,

dává jemu v evangeliu místo prvé, ka: „lovk jeden byl bohatý,"

nejmenuje ho, nebo nebyl pipsán k dvoru jeho ; ale Lazara jmenuje,

jako pipsaného. Protož dí svatý Jan Zlatoústý: „Viz milosrdenství Boží!

Lazar chudý, protože byl svatý, jmenován jest; ale tento bohatý a pyšný

jména nebyl hoden." To by mli znamenati ti, kteíž z pýchy žádají své

jméno v svt oznámiti mnohým; nebo ím je více z pýchy velebí, tím
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ale chudému ani talée nedají . . . (Str. 229.)
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je více ped Bohem tupí. Protož dí Písmo: Jméno zlých shnije. Hle,

tomuto bohatci shnilo ped Bohem, že nechtl ho jmenovati, aby na"

plnil, co ekl skrze Davida: Nebudu pamthv jmen jejich skrze rty mé.

A tak bohatec tento, jenž jméno své velebil ped lidmi, ztratil je ped
Bohem. Pro? Protože byl bohatý, jist nikoli; ale protože byl pyšný,

rozkošný a nemilosrdný. Slyš co dí Pravda, že „oblékal se v zlatohlav",

totiž ku pýše; a „v bílé plátno", totiž k rozkoši mkkosti, „a hodoval

každý den stkvostn", totiž k rozkoši bicha, a „Lazarovi nieho nedával",

to nemilosrdenství.

Tu vz, že položil sem „zlatohlav", latinsky stojí purpura, jež,

jako dí svatý Bda, jest roucho barvené rybí krví; a ta barva nesluší

se na jiného jen na krále, a jest velmi ušlechtilá barva, a šlechtí roucho.

A že v Cechách nebývá, neumíme ho správn jmenovati; protož položil

jsem zlatohlav, že na nich, na bohatých zde vídáme nejlepší roucho.

A protož položil jsem „bílé plátno", latinsky stojí bissus, a to, jakož dí

svatý Bda, jest plátno velmi ušlechtilé, bílé a tenké; a jinde neroste

len k tomu plátnu jen v Egypt, a tak my ho esky neumíme jmeno"

váti, ani Nmci, ani Latiníci; proto ta dv slova, purpura a bissus,

jsou cizí v latin. A Pán Ježíš povdl o bohatci, jakož tam jest

v tch vlastech to roucho, a jest mnohem lacinjší purpura tam, nežli

zde Levské, a to plátno lacinjší, nežli zde plátno podblné. Protož ne"

mají výmluvy bohái a bohaky, pravíce, že nechodí v té purpue
a v bissu ; nebo akoli v tom nechodí, pece chodí v dražším zde, nežli

jest ono tam; nebo sobolový, kuní, hranostajový, bliznový kožich

ješt bez sukna jest dražší nežli purpura tam, a echlík, prostradlo,

košile a závoj blný, bavlnný neb hedvábný více zde platí, nežli tam
bissus. A ješt nejhe nad toho rozkošníka boháe, zle se odívají nyní

lidé, že z dalekých krajin toho dobývají, a dobudouce tžce a draze, pak
šeredn, marn, a sob škodliv pistihují. A kterak ti neheší tíže

nežli tento bohá v pekle pohbený, jenž chodil v tom rouše, aby jiné

pesáhl, od jiných chválen byl, a jim byl vzácen a na odiv, a po druhé

aby pyšným rouchem postrašil, aby se ho báli? a plátno to rozkošné

nosil k tlestné rozkoši, jako i nyní nosí košilky a echlíky. A ted ru"

baše brzy i u selek budou vypovzeny, an každý chce choditi v drahém,

v krásném a v pkném a rozkošném rouše, a nechce vidti, že bohá,
jenž se odíval drahým rouchem, jest pohben v pekle. Tu dí sv. eho,
že jsou mnozí, kteí pilnosti drahého roucha a tenkého za hích ne"

mají; ale kdyby to híchem nebylo, slovo Boží by tak piln nepravilo,

že bohá, jenž oblékal se v zlatohlav a v bílé plátno, v pekle se muil.
Nebo nižádný roucha drahého nehledá, jen k marné chvále, to jest,

aby poctivjším nad jiné vidn byl; a že pro samu marnou chválu

drahého roucha lidé bedliví jsou, tím se dokazuje, že nižádný nechce tu

v roucho drahé býti obleen, kdež by od lidí nebyl vidn. Tolik sv.

eho, a vrn pravdu dí, nebo ponvadž roucho má býti lovku, aby

Ee2 zimu
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zimu zahnal a hanbu pikryl, a také aby v posmch lidem nebyl, vj"

trhna se pílišnou potvorností neb odraností šatv. Ale toho ne tak

brzy se kdo nyní dobrovoln dopustí!

Dále dí Kristus: „A hodoval každý den stkvostn." Tu ukazuje

Kristus, že bohá tento hešil lakomstvím; protož zstalo jemu významn
to jméno bohá, rozkošník neb hodoválek. Tu vz, že lakomstvím heší
lidé paterým zpsobem: Nejprve, když kdo bez hodné píiny jí, ne"

dokaje asu ádn ustanoveného
;
jako Jonata byl od otce na smrt od"

souzen, že nedokav asu ustanoveného, medu okusil. Po druhé, když

kdo rozkošn se krmí, jako tento bohá. Po tetí, když pebírá potebu,

jeda více neb pije, nežli jest potebí tlu k živení; jako uinil Olofernes,

jenž se byl opil více nežli kdy jindy, i požil toho, že jemu Judit, ta

žena, hlavu uízla. Po tvrté, když jí kvapn neb pije, jako pes neb svin

;

jako uinil Esau, jenž dal svj prvorozenský statek za chléb a za kroupy,

chvátaje, aby se kvapn najedl. Po páté, když jí kdo píliš bedliv,

takže myslí o tom velmi, které by krm jedl, kterak by je pipravil,

a kterak by jich dobyl ; a tak synové Eli knze inivše, byli zavraždni.

A smle mohu íci, že my knží tmi vcmi obyejn v lakot nad

jiné lidi hešíme; nebo i pst smleji nežli jiní rušíme, i rozkošn se

krmíme, i do íhání jíme a pijeme pílišn, i kvapnji nežli jiní jíme,

i divné krm nad jiné vymýšlíme, a pohíchu! nejvíce hodujeme, a tak

majíce býti nejstídmjší v jídle a v pití, jsme nejneskromnjší. O že

nepomníme onoho slova Spasitele svého, jenž vzvlášt knžím ekl
v 21. k. sv. Lukáše: „Peliví budte, aby srdce vaše nebyla obtížena ob"

žerstvím a opilstvím, a péí tohoto života, a nepijde na vás náhlý den

onen", totiž soudný.

Hle, ted tento bohá cítí odsouzení proto, že jedl každý den stkvostn,

to jest pípravn a rozkošn, ale na chudého nedbal; protož tetí hích,

nemilosrdenství, do sebe ml. Protož dí sv. eho : „Tento bohá nikoli

proto, aby cizí bral, kárán jest, ale že ze svého nedával; aniž také, že

by koho násilím potlail, ale že dary od Boha danými se chlubil. Protož

z toho máme velmi peliv vybrati, kterou pomstu má ten trpti, kdož

cizí bére, ponvadž pekelné zatracení trpí, kdož svého nedává. Protož

nižádný se jistým nepokládej, ka: Hle, cizího neberu, ale pjeného hodn
požívám! nebo bohá tento nikoli proto, že by cizí bral, muen jest, ale

že vezma dané vci, sám se zle dopustil. A to bylo, že ho peklu dalo,

že v svém štstí nadutý byl, a dané dary k pýše obrátil, a milosrdenství

nevzpomnl, a hích svých, maje ím odbýti, neodbyl." To sv. eho.
Nuže, ted si slyšel stav tohoto svta, jejž ml bohá; ted slyš stav

chudého Lazara. O nmž dí Spasitel: „A byl jeden žebrák, jménem
Lazar," a tak dále. Tou eí vrný a dobrý, moudrý eník Kristus chu"

dého, obtžuje hích boháe. Nebo ekWi by bohá: Mnoho bylo chu"

dych, nemohl sem všem dáti! dí Kristus: „Byl jeden." ekHi by:

Byl bohatý; dí: „Byl chudý." ekWi by: Neznal sem ho; dí Kristus:

„Lazar



Nedle prvá po sv. Trojici. 229

„Lazar jménem." ekHi by: Mohl dlati, a vybhati sob; dí Kristus:

„Ležel." ekWi by: Nevidl sem, kde ležel; dí Kristus: „U vrat jeho"

neb tvých. ekl4i by bohá : Dlal se nemocným, ale nebyl ; dí Kristus

:

„Vcdúv pln." ekHi by: Nežádal; dí Kristus: „Žádaje nasycen býti."

ekl-li by: Chtl peníze míti neb lahodné krm; dí Kristus, že žádal

„drobtv, jež padaly se stolu boháova". ekHi by: elcd má jemu

dávala ; dí Kristus : „A nižádný jemu nedával," bud snad nesmli, aneb

snad proto, že nemilosrdný bohá mívá obyejn nemilosrdné sluhy.

Protož jest písloví, že jakýž pán, takýž i sluha. A tak ted máš vypsán

od Krista stav žebráka Lazara, aby jeho vtší odplata byla z jeho života

bídného, jejž mile trpl, oznámena, a boháe vina jiným, pro niž jest

zatracen, ukázána.

Dále dí Kristus : „Ale i psi picházeli a lízali vedy jeho." Dí svatý

Jan Zlatoústý: Ty vedy, jichž nižádný lovk nechtl se dotknouti

a umýti, psi tiší líží! Opt dí: O bídný! jestli Božího pikázaní ne^

vidíš, pece smiluj se nad svou pirozeností, a boj se, abys takým nebyl.

Tu vz, že bohá více miloval psy, nežli Lazara, bližního svého. Dkaz
toho jest, že psm dával jísti, ponvadž je choval, a Lazarovi ani drobtv
nedával. V témž híchu jest mnoho boháv nynjších, knížat, pánv,
rytív, vladykv, mšanv i mšanek, kteí chlupáky a masojídky

k niemuž užitené chovají, myjí je, eší, do lázní nosí, maso jim vzvlášt

vaí i kupují, ale chudému ani talíe nedají! A co jest biskupv, opatv,
kanovníkv i faráv, kteí chudých statek, jímž vládnou, na psy na^

kládají, a tu almužnu, kterouž mají chudí lazarové jísti, jedí jejich psi

tuní, chrti, vyžlata a ohai, a také nevstky, bhny neb ženimy.

Dále dí Kristus : „I stalo se, že zemel žebrák, a nesen byl od andl
do lna Abrahamova; a zemel i bohá, a pohben jest v pekle." Díve
Spasitel ukázal rozdíl boháe a chudého Lazara v život ped smrtí;

ted ukazuje, kterak se rozdíln mli po smrti. A ted naped klade chu"

dého, a pak bohatého, aby ukázal, že jinak na onom svt boháe zlé

ctí, a jinak chudé dobré. I dí Spasitel: „I stalo se, že zemel žebrák."

Nedí: zemel Lazar, nebo Lazar teprv poal práv slavn živ býti; ale

dí: zemel žebrák, proto, nebo žebráctví a bída s psotou, ta na Lazarovi

pominula. „A nesen oyl od andlv do lna Abrahamova", totiž, duše

jeho nesena jest v místo otcv svatých, v nmž svatí ped vtlením Syna
Božího svými dušemi pebývali.

Tu dobí chudí mají míti útchu, že nenesou^i jich tl k hrobu
pyšn, ale nesou je andlé k Bohu slavn. Tu dí sv. Jan Zlatoústý:

Tak veliká utrpení v brzce se v rozkoše promnila, aby nesen byl od
andlv; aby jda neumdlel, nesen jest po práci, nesen byl od andlv;
nebylo dosti chudému na jednom andlu, ale více jich pišlo, aby sbor

k zpívání veselému uinih, aby ho nesli. Raduje se každý andl tak ve^

likého bemene chopiti, rádi takými bemeny jsou obtíženi, aby pivedli

lidi do království nebeského. I veden jest i nesen v lno Abrahamovo,

Ees nikoli
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nikoli podlé Abrahama, ale v lno Abrahamovo, aby se ho dotýkal,

aby ho krmil, aby ho nejmilosrdnjší Otec držel v svém ln, a vlažil

nebo krmil. To vše Zlatá ústa. A vz, že místo, v než jest nesen Lazar,

sluje vlastn „Abrahamovo lno", jakož dí sv. Augustin, nikoli proto,

že by jen Abrahamovo bylo, ale proto, že on jest otec mnohých lidí,

jimž jest k píkladu položen, aby ho ve víe následovali. Také proto

sluje lno Abrahamovo, že on byl velmi pohostinný pocestným, a rád

je pro Boha pijímal; protož aby bohá nepohostinný a nemilosrdný

více svj hích shledal, to místo slulo lno Abrahamovo. Ale ted lno
Abrahamovo sluje tajemné odpoinutí u Otce v radosti nebeské, jakož

dí sv. eho: Co Abrahamovo lno? jen tajemné odpoinutí Otcovo
znamená. O nmž Pravda dí: „Pijdou mnozí od východu slunce a od
západu, a odpoinou s Abrahamem, a s Izákem a s Jakubem ; ale sy^

nové království budou vyvrženi v temnosti zevnitní."

Dále dí Kristus: „A zemel i bohá a pohben jest v pekle." Tlo
ervm, bohatství pátelm a duše ertm se dostala ; a tak duší bohá,
zemev na tle, pohben jest v pekle. A co to slyším, že zemel bohá?
Milý Spasiteli! tob vím, že zemel bohá. Ale kterak jest to, že se

nevykoupil bohatstvím? neb nezhrozil smrti? aneb lékai sob nepo^

mohl ? Hle, divná vc, že zemel bohá ! A kde ho položili ? milý Kriste

!

a kdo ho nesli? Díš, že pohben jest v pekle. Tob vím, akoli

bohái druzí se domnívají, že by pekla nebylo. Zemel bohá. Kterou

smrtí? Zajisté trojí: prvou na tle, jakož i chudí mrou; nebo ta smrt

rovn dlí : ani šarlatu, ani šei, všem rovn odmí ! ta pána se sluhou,

a královu berlu i papežovu v hrob položí s motykou. Nech v kostnici

rozeznají, které papežovy, královy a sedlákovy jsou kosti! Bohái
a Lazarovi ta smrt rovn odmila. Druhou smrtí zemel zde na duši,

nežli ji z tla vypustil ; nebo ji byl rozkoší tlestnou umoil. A tou

smrtí mnoho lidí zemelo, akoli jsou na tle živi. O té smrti dí svatý

Pavel, že vdova, v rozkoši jsouc živa, mrtva jest ; živa jsouc, t. na tle,

mrtva jest, t. na duši. Dej Pán Bh, aby z té smrti mnozí vstali, a byli

obživnouce v duši osvíceni! Tetí smrtí zemel bohá, jenž jest odlou^

cení od radosti vné. O té dí David: „Smrt híšníkv nejhorší." Milý

Kriste! ra nás té smrti zbaviti, nebo hrozné jest slovo tvé, že „zemel
bohá a pohben jest v pekle". A kdo tam tak brzy donesl? Kdo pohbil

v pekle, t. ve vném zatracení, z nhož není vysvobození? Byl živ

bohá, a brzy pohben jest v pekle; nebo dí sv. Job v 21. k. : Hrají

na housle, bijí na buben, radují se, an zní nástroj, t. hudby, pištby,

troubení, vedou v rozkoši dny své, a v brzku do pekel sestoupili ! Hle,

jistotu slyšíme, pece snad druzí lehce uvažujeme, že do pekel sestoupili

radovníci, z nichž jeden byl tento bohá, jenž zemel jakož i chudý, ale

jiný konec jemu a jiný dostal se chudému.

To ukazuje sv. Augustin v kázaní o tchto dvou, a dí: „Chudý,

ten nemohl míti krky neb drobtu, a on nemohl míti krpje. Protož

o
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o tchto dvou povzte mi, který zemel dobe a který zle? Nechtjte se

oí tázati, k srdci se navrate; nebo budete''li se oí tázati, kivdu
vám povdí. Velmi stkvostné jsou vci a svtsky okrášlené ty, kteréž

mohly se dáti bohái, když umíral ; mohli býti zástupové plaících sluhu

i dívek, nkterá pýcha panoš, nkterá okrasa mrtvoly (mrtvého tla).

Který náklad pohbu! vru se domnívám, že mastmi drahými byl

obalen ! Což tedy díme, bratí ! že dobe tento zemel ili zle ? Tážete-li

se oí, velmi dobe zemel
;
pakli mistra svého vnitního (rozumu) tá^

žete se, velmi zle zemel. Protož, ponvadž tak umírají pyšní svého

bohatství chovanci, nieho chudým nedávajíce, kterak mrou ti, kteí cizí

berou? Protož pravdu jsem ekl: Budte dobe živi, abyste zle nezemeli,

abyste jako onen bohá nezemeli. Neukazuje zlé smrti jen as po smrti.

Zase hledte na onoho chudého ; nechtjte oím viti, nebo tak poblou^

dít. Víra ta znamenej, srdce (rozum) viz. Postavte ho ped své oi le^

žícího na zemi, vedv plného, ani ho psi líží; a když takého položíte

ped svoje oi, hned plijete, tvá odvracíte, nos zacpáváte ! Oj srde^

nýma oima vizte! hle zemel, a nesen jest od andlv v lno Abra^

hamovo! eled boháe vidna jest plaící, andlé nebyli vidni radující

se. A co bohái odpovdl Abraham : „Pomni, synu, vzal jsi dobré vci

za života svého." To vše sv. Augustin.

A tak ted vidíš, kterak hned po smrti stalo se bohatému, a kterak

chudému; a že Lazar pochován jest u své osady, a bohá u své; onen

s Bohem, a tento s dáblem. Ted slyš, že dí dále Spasitel: „A povzdvihna

oí svých, když byl v mukách, uzel Abrahama z daleka a Lazara v lun
jeho." I co slyším? Povzdvihl oi bohá v mukách. Pro? Proto: nebo
ty oi, jež hích zavírá, muka otvírá. Byl oi upel na zemi, ted je po^

vzdvihl k Abrahamovi, ted vidí Lazara z daleka, jehož nechtl vidti

z blízka ; ted brzká útcha minula, a vné zatracení zstalo ; tento v mu--

kách, a onen v radosti. „A on volaje" neb kie, „vece: „Ote Abrahame!
smiluj se nade mnou." O bohái! ted jsi oi povzdvihl, i zdali nízko

ležíš? ted jsi v mukách, i zdali zle ustlali? ted kiíš, i zdali t bolí?

O bohatce! ted tžko jest tob muka trpti, jenž jsi veliké ml rozkoše;

tžko ležeti nízko, jenž si byl nad jinými vysoko; ted nezaspíš, jenž

si dlouho spal; ted mkkého pod tebou neprostrou! Bylo pomnti,
Isaiáše písmo že dí v 24. k. : Pod tebou bude prosten mol, a pikrytí tvé

budou ervi. Ted kiíš, kik tvj ted po svt slyší, nebo jsi nechtl
Lazara slyšeti blízko. A kde si tak veliký hlas vzal? Odpovídá za tebe

svatý Jan Zlatoústý, ka : Veliké muky veliký hlas iní. O bohái ! tedAi

cítíš muky, jichž si neznal, aniž na n dbal? ted se u trpti, nebo není
lze muk se na vky zbýti! Ted voláš: „Ote Abrahame!" Otcem toho
nazýváš, jehož si nechtl poslouchati jako syn. Ty jsi ten z pyšných
knží pokolení, kteí ekli Ježíšovi : My otce máme Abrahama ! pro nž
Kristus o tob jim povdl toto evangelium. Díš: „Smiluj se nade
mnou!" Blázníš? ted si zameškal as smilování, ted nadarmo vydáváš

hlas
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hlas pokání v míst, v nmž není k vysvobození pokání ! Jist bolest t
nutí, že kiíš, ka: „A pošli Lazara, a omoí konec prstu svého ve

vodu a svlaží jazyk mj, nebo muím se v tomto plameni." O bohái!
bloudíš velmi; žádáš slitování, necht se slitovati; chceš, aby Lazar šel

tak daleko k tob, k nmuž ty neposlal si svého sluhy blízko. Bylo

pomníti, že tomu odsouzení bude bez milosrdenství, kdož neiní milo"

srdenství. Svatý Jan Zlatoústý dí: Vzpome, bohái! na svj život: na
Lazara nechtl si hledti, a ted prstu jeho žádáš. Díš: Pošli Lazara!

To si ty ml initi, když ješt byl živ Lazar, ml si ho navštíviti.

Tolik Zlatá ústa. Co chceš? bohái! Aby omoil Lazar konec prstu

svého ve vodu. O ted žádáš krpje vody, a nedal si jemu krky! Hle,

híšník ! dí sv. Jan Zlatoústý ; viz svdomí híšníka, neodváží se celého po"

žádati prstu. Ha, ha! ted vody žádáš: nechtl si nejmenší vci chudému
se stolu dáti, ted pinucen si nejmenší vci žádati! A co žádáš krpje
vody? Abys jazyk svlažil. Tvj jazyk s pílišnou chutí krm i pití pi"

jímal, také snad nekázaných, utrhavých a marných eí mnoho mluvil

;

protož ím si hešil, tím se kaj. Ted se muíš v ohni, nechtv bližnímu

í [sob prospti milostí; protož slyšíš, že dí tob Abraham: „Synu!

rozpome se," synu pirozeností, ale ne následováním. Synu! kdybys

mne byl následoval v milosrdenství, v pokoe a v skromnosti, ne tak

bys se muil. Ale pomni, synu ! „že jsi vzal dobré, t. vci, za svého ži"

vota", to jest, požíval dobrých vcí v rozkoši, a „Lazar taktéž vzal zlé",

to jest trpl na tle, ale pokorn; „protož on ted veselí se, a ty se

muíš". Nebo tak má býti, aby ti, kteíž v tle jsouce živi mile trpí,

na vky veselí byli ; a ti, kteí na as rozkoš vedou, na vky se muili.

Nebo dí dále Spasitel: „A v tch všech vcech", t. mezi tmi všemi

vcmi, „mezi námi", již píslušíme k spasení, a „mezi vámi", zatracenci,

„cíl veliký" ; nebo daleko jest z pekla ted do nebe. „Veliký cíl", dí vý^

klad, jest veliký rozdíl zásluhy; a ten cíl „utvrzen jest" Boží spravedl^

ností. „Utvrzen jest", dí sv. Jan Zlatoústý, zboen nemže býti, nemže
jim hnuto býti, aniž mže kdo zkaziti. Vidti mžeme, ale jíti nem"
žeme; my vidíme, eho sme se vystíhali, a vy vizte, co ste ztratili.

Naše radosti množí vaše muka, a vaše muka množí naše radosti. Tolik

Zlatá ústa. A tak veliký cíl utvrzen jest pevn, „že ti, kteí chtí odtud

jíti k vám, nemohou", z lna Abrahamova do pekla, „aniž od onud",

t. z pekla, „sem, t. do lna Abrahamova, pijíti". A tak vyvolení spa^

sení nemohou býti zatraceni, aniž zatracení spaseni.

Ale díš: „Pece sv. eho vyprosil císae Trajana po jeho smrti

z pekla, že šel v radost nebeskou. A také dáblové neb erti, ti mohou
jíti z pekla, a dobí andlé i svatí lidé mohou jíti sem na svt, a v soudný

den z pekla i z nebe pijdou k soudu." Tu vz, že tím jitím míní se, že

z vného zatracení nemohou jíti zlí na vné spasení, aniž z vného
spasení mohou jíti do vného zatracení; nebo by to bylo proti Boží

spravedlnosti. A z toho hned jest odpovd o Trajanovi: jes-li tak, že

jest
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jest spasen, že on nebyl vn zatracen, ale zachován z milosti Boží;

nebo akoli byl pohan, ale že spravedlnost vedl. Pán Bh jeho zachoval,

aby nebyl na vky zatracen. A tak jest odpov druhé ei: že akoli

dáblové chodí sem z pekla, a andlé neb lidé svatí z nebe, pec to není

proti tomuto evangeliu; nebo ani dáblové se proto zbudou muk a za-'

tracení, ani andlé neb svatí zbudou se spasení a útchy. Ale ješt jest

otázka: „Kterak jest to, že bohá vidl Lazara, a nemaje oí? nebo
tlo jeho, to mrtvo leželo v hrob, a duše pohbená v pekle, ta oí
nemá, ani jazyku; kterak tedy vidl Lazara, a na jazyku se muil v pla^

meni aneb v ohni? Tu vz, že vidní Lazara a oí povzdvižení bohatce,

taktéž i jazyka muení jest duchovní, nikoli tlestné, takže duše boháe
poznala duši Lazarovu; a oí pozdvižení jest rozumu a pamti pový^

šení; a pak jazyka muení jest duše muení od pekelného ohn, protože

jazyku pivolovala k pílišné chuti a k zlému mluvení. Ješt jest otázka:

Kterak jest to pravda, že dí Abraham: Mezi námi a mezi vámi cíl ve-'

liký utvrzen, že ti, kteí chtí k vám, nemohou; i kterak ti, již jsou

v ln Abrahamov, chtí k onm do pekla, a oni z pekla k tmto zase,

ponvadž onm nebylo by dobré v pekle býti, a pekelníci ze zlosti za'-

tvrzené nechtí radosti ? Tu vz, že svatí mají jednu chtivost pirozenou,

jíž jsou píchylni, aby nuznému pomohli, kdyby mohlo býti; a tak ti,

jakož dí Abraham, chtí jíti, totiž pomocí pispti onm v pekle ; ale že

spravedlnost Boží, jíž jest cíl utvrzen, ta v svatých za sebou tu žádost

obrátila, protož nemohou onm pomoci. Na píklad : nkterý soudce

spravedlivý napadne v zlosti bratra neb jiného milého pítele, jehož by

mohl od smrti neb od pomsty vysvoboditi, a bude míti k tomu chu
a litovati velmi bude; ale že více miluje pravdu Boží nežli pítele, o
soudí ho a nad ním pomstí. Pak zatracenci, ti z pirozenosti žádají

svrchovaného dobrého, a tak i radosti vné; ale zoufalství, to je pe-'

máhá, že nemohou pokorn a mile žádati, aby jim bylo dáno.

A tak Abraham, odpovdv bohái o pomoci od Lazara svlažení

jazyka jednou krpjí s prstu, ukazuje, že nižádné pomoci svatí neuiní
pekelníkm. A tak že odpov Abrahamova bohái úpln nadji v po'

moci odala, protož obrátiv se k jiné pomoci, mysle, aby byl vyslyšen,

i dí: „Tehdy, Ote! p^-osím tebe, abys poslal ho do domu otce mého;
nebo mám pt bratí, a svdí jim," t. o mukách vných a o radosti

vné, „aby i oni nepišli v to místo muk." Bohá nemluví tak z lásky,

jíž neml, ješt živ tlem jsa, ale mluví, boje se vtších muk; nebo
vdl, že z tovaryšstva jeho bratí pibylo by jemu muk. Protož dí

sv. Bda, že zachováno jest bohái poznání chudého, jímž pohrdl,

i pam bratí, které po sob zstavil, aby vida radost chudého, jímž

zhrdal, a muky tch, jež neužiten miloval, více se muil. Protož

Abraham zamítá jemu prosbu neužitenou neb neslušnou, ka: „Mají
Mojžíše a proroky, nech poslouchají jich." Nechtl Lazara zase poslati

na svt, k nmuž bohá nechtl pijíti u svých dveí, protož nehodn
FfI prosil

;
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prosil; ale dí: „Mají Mojžíše," jenž jim píše desatero pikázaní, „a pro^

roky." Izaiáše mají, jenž místo Boha pikazuje, v zlatohlave choditi, brání

každý den hodovati, velí nuznému pomoci, a brání pyšnu býti. „Nech
poslouchají jich." Ale že bohá na Boží proroky a na Mojžíšovo piká^
zaní, živ jsa, nedbal, protož maje za to, že taktéž jeho bratí iní, dí

k Abrahamovi : „Nic, ote Abrahame ! ale jestli kdo z mrtvých pjde
k nim, pokání initi budou." Hle vyznává, že brati jeho Mojžíše a pro"

rokv neuposlechnou, ale že by z mrtvých vstalého poslouchali. Tou eí
ukazuje, že on sám byl taký, Mojžíše a prorokv neposlouchal, a muk
pekelných byl nezkusil. Protož Abraham dí: „Ponvadž Mojžíše a pro^

rokv neposlouchají," skrze nž Bh mluvil, „ani jestliže kdo z mrtvých

vstane, uví jemu." Jakož uinili Lazarovi, jehož Kristus vzkísil: ne--

toliko jemu neuvili, ale chtli ho zabiti. A Kristovi viti nechtli

z mrtvých vstalému, ale ekli, že jest ukraden. A tak touto eí zna^

menal Kristus, že ti knží a zákonníci, k nimž mluvil, Mojžíše a prO'-

rokv neposlouchali, a že snad myslili, že kdyby kdo z mrtvých vstal,

toho by poslouchali a jemu by uvili.

Pak k nauení našemu svatý eho takto evangelium zavírá : „A vy,

brati nejmilejší ! i odpoívání Lazarovo i muka boháe znajíce, opatrn
ite, za své híchy pímluvcv hledejte, a obhájcv sob chudých k sou
nému dni dobývejte; nebo mnohé Lazary máte nyní u svých dveí,

ped nimiž leží a tch vcí potebují, kteréž vám ted sytým se stolu

padají. Slova svatého evangelia mají vás nauiti, (aby) od pikázaní

milosrdenství naplnili (to jest, aby chudým milosrdní byli). Každý den,

hledáme^li Lazara, nalézáme ; každý den Lazara, akoli nehledáme, pece
vidíme. Hle náramn se chudí nám vydávají; prosí nás ti, kteí mají

za nás pímluvci býti. Zajisté zcela my mli bychmc jich prositi, avšak

oni nás prosí. Vizte, mámeni odpovdti ? Co utrpíme, ponvadž ddici

jsou ti, kteí prosí ? Protož nechtjte nyní asu maiti, nechtjte vzatých

pomocí skrývati ped mukami, pomnte na muka.
To sv. papež eho, jehož v této ei málo poslouchají nynjší knží,

boháové i papežové; nebo kdo z nich vyzná, že oni jsou jen vladai, a

chudí jsou ddici toho, což oni mají ? A kdo opt z nich bude chudých

radji prositi, aby od nho vzali, než by byl prošen, aby dal ? Kdo z nich

také piln o mukách vných piln myslí, aby se jich zbyl? Ponvadž
nechtí býti dobí a milosrdní, aby jim ušli, protož k bohatým a k lako-'

mým knžím a k zákonníkm, a tak i k jiným. Spasitel mluvil to

svaté, veliké, krásné a hlubokých smyslv evangelium. Budiž nám dosti

k nauení život Lazarv a jeho odplata, abychme byli trpliví, a vystíhej

nás boháova psota, abychme ne tak jako on byli živi, a v tytéž muky ne^

upadli ; ale abychme poslouchajíce Mojžíše a prorokv, a

tak svého Spasitele, muk byli zbaveni a v ra--

dosti s Lazarem postaveni.

—^^1^^- NEDLE



Nedle druhá po sv. Trojicí. 235

NEDLE DRUHÁ PO SV. TROJICL

Sv. Lukáš v 14. kapitole.

ten as ekl Jcžiš uedlníkm svým podobenství toto:

„lovk njaký uinil veei velikou, a pozval mnohých.

17. I poslal služebníka svého v hodinu veee, aby ekl

pozvaným: „Pote, nebo již pipraveno jest všecko." 18. I poali

se všickni jednomysln vymlouvati. První ekl jemu: „Ves jsem

koupil, i musím vyjíti a shlédnouti ji
;
prosím tebe, vymluv mne."

19. A druhý ekl: „Patero spežení vol koupil jsem, a jdu, abych
v

j
ich zkusil; prosím tebe, vymluv mne." 20. A jiný áí: „'Lenu, jsem

pojal, a protož nemohu pijíti." 21. I navrátiv se ten služebník,

zvstoval vci ty pánu svému. Tedy rozhnvav se hospodá, ekl

služebníku svému: „Vyjdi rychle na rynky a na ulice msta,

a chudé, i chromé, i kulhavé, a slepé uve sem." 22. I ekl slu^

žebník : „Pane, stalo se, jakž jsi rozkázal, a ješt místo jest."

23. Tedy ekl pán služebníku: „Vyjdiž na cesty a mezi ploty,

a pinu vjíti, a se naplní dm mj. 24. Nebo

pravím vám, že žádný z muž tch, kteíž

pozvání bylí, neokusí veee mé."

Ff2

~
V SVATÉM
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SVATÉM TOMTO EVANGELIU UKA-
> zuje Spasitel svou štdrotu a péi, a lidskou nevd^
1 nost: štdrotu, že uinil veei velikou, pelivost, že

poslal sluhu svého, aby volal zvané na hody, neb
> k veei té veliké; a nevdnost, že všichni se vy^

L mlouvali, nechtíce pijíti k té veei. Ale hrozné slovo

^ " na konci, že dí ten, jenž selhati nemže: „Pravím
vám, že nižádný z mužv tch, kteí zváni jsou, neokusí veee mé."

v

I dí na poátku Spasitel: „lovk jeden", totiž Kristus, jenž jest

jeden vzvláštní lovk nad jiné všecky, „uinil", to jest pipravil jakožto

Bh, „veei velikou", t. radost vnou všem vyvoleným, již budou za

stolem jeho na vky hodovati. Sluje radost vná „veee" nejprve proto,

že jakož po veei toho dne nebývá obd, tak po té radosti nebude ni"

žádná jiná radost, jakož dí sv. eho. Po druhé proto, že jakož pi ve^

ei sluší lahodnjší krm jísti nežli pi obd, aby lovk se nepetížil;

a že v té radosti bude nasycení nejrozkošnjší, beze všeho petížení,

protož také sluje veee. A po tetí proto, že pi veei zstávají nejmi"

lejší, a ne tak pi obd; a že v radosti nebeské zstanou jen velmi

milí, a nevdní té veee neokusí, jakož dí konec evangelia, protož také

sluje veee. A pak sluje „veliká", pro velikost Pána, jenž ji pipravil.

A kdo mže býti vtší, aby zval k veei, nežli Kristus, pravý Bh
a pravý lovk, jenž jest král a Pán všeho svta nejmocnjší, nej"

moudejší, nejlepší, nejkrásnjší, a tak svým pozvaným nejutšenjší?

Protož dobe jest veliká veee, pro tak velikého pána. Po druhé sluje

veliká, pro velikost hostí, kteí budou pi té veei; nebo tu budou
andlé svatí a jen králové a královny. A tch mnoho bude, nebo dí

Daniel prorok: Tisícové tisícv slouží jemu, a desetkrát tisíckrát sto

tisícv stojí s ním. I nemá pak slouti veliká veee, ponvadž tak ve"

likých a tak mnoho bude hodovníkv? Aniž hni tebou, že dí Kristus:

Mnozí jsou zváni a nemnozí vyvoleni. Nebo míní, že proti tm všem,

kteí jsou zváni, ti, kteí jsou vyvoleni k spasení, nejsou mnozí ; nebo
mnohem více jest zvaných nežli vyvolených. Po tetí sluje veliká veee
pro pípravu velikou, o níž dí sv. Pavel, že oko nevidlo, ucho nesly"

šelo, aniž na srdce lidská vstoupilo, totiž, aby pln zde poznal ty vci,

kteréž pipravil Pán Bh milovníkm svým. I což mže býti více po"

myšleno, nežli nasycení vle bez nedostatku? a to nasycení jest kaž"

dému hotovo vyvolenému, jenž vší žádostí tíhne k té vezexi. Po tvrté

jest veliká veee pro svou vnost, totiž pro neskonání. Hle, kterak

veliká jest veee

!

Z tch píin mžeme znáti štdrost, také i svobodu toho lovka,
jenž uinil veei velikou, a ne darmo, ale aby jí požívali. Protož dí

dále : „A povolal mnohých", neb volal mnohé, totiž všechny, i vyvolené

i
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i pedvedené ; nebo všechny volá vnitním osvícením, jímž osvítil kaž^

dého lovka, aby z pirození žádal radosti nebeské. A nad to volá n^
které zvláštními dary, nkteré bolestmi, pracemi, a jinými nesnázemi,

a volá svým písmem skrze svaté proroky. A ješt nad to poslal sluhu
svého, to jest sbor kazatelv, jako apoštolv a jiných jich námstkv,
již slují sluha jako jeden; nebo mají k jedné veei, pikázáním jednoho
pána, a jedním úmyslem volati pozvané k veei v hodinu veee. Ho"
dina veee mže slouti as syna Božího vtlení, v kterýžto as sladkost

blahoslavenství neb radosti nebeské pipravuje se hotovji, a žádá se

veee radostivji. A to mají sluhové praviti zvaným k veei, aby pišli,

pipravíce se, híchv zanechajíce a v roucho ctnosti se oblekouce ; nebo
pipraveny jsou všechny vci bez nedostatku. Dí sv. eho: Všechny
vci ted hotovy jsou; nebo že Kristus jest obtován, hotov jest vchod
v království. O bda tomu, kdož maje cestu dobrou a vše hotovo, ne.'

chce jíti k té veei! I pro neváží, že „lovk jeden", t. Kristus, Bh
mocný a tichý, tak nad jiné milostivý a štdrý, „uinil", protože jest

mocný a dobrotivý, „veei vehkou", t. radost vnou, ukazuje svou
štdrotu? „lovk ten jeden", jenž se dal híšným na vykoupení od
híchu, od dábla, a od vného zatracení; „lovk jeden", jenž se dal za
pokrm nemocným na posilnní, vzm na vysvobození, a jenž se

sám dá za vnou útchu; ten lovk uinil veei velikou, t. radost
vnou, jež záleží v poznání Trojice svaté, a na milování a na ukojení
v tom dvém tak, že lovk, poznaje Boha, a tak svatou Trojici, i všechny
vci v ní, bude Boha ted z plné vle milovati, a v tom se tak ukojí v ra^

dosti, že nikam z nich nebude moci pohnut býti.

Hle, tu veei uiniv lovk Kristus, volal mnohé; ale nemnozí
pišH, t. pijdou. Dí sv. eho: Volal mnohé a nemnozí picházejí;
nebo i ti, kteí vrou jemu poddáni jsou, vné jeho veei, zle jsouce
živi, se protiví, totiž k ní jíti nechtí. Protož dí dále Kristus: „I poali
se spolu všichni", t. ti, kteíž více milují zemské vcí nežli radost nebe^
skou, ti poaH se „vymlouvati". Dí výklad: Vymlouvá se každý, kdož
více zemské nežli nebeské vci miluje, jestli praví, že v radost nebeskou
jíti míní. Protož dí Kristus, že „poali se všichni vymlouvati", t. odpí^
rati to initi, ím by mohh tam pijíti, a nižádný nedí, zde živ jsa:

Nechci v radost vnou jíti. A z tch vymlouvav „prvý ekl : Ves
koupil jsem, a musím vyjíti a ohledati ji; prosím tebe, mj mne vy^
mluvena". Tento znamená každého pyšného, jenž maje bohatství, jím
zhrdá ; nebo dí sv. Augustin, že v té vsi koup panování se znamená
a pýcha. Protož když dí: „Ves koupil sem", Augustin dí: t. pýchu na-
lezl sem. A tak prvý ten znamená všechny pyšné, kteí všichni ome-
škávají se jíti k veei, z nichž každý svým skutkem zlým odmlouvá,
aby nešel. Protož prvý dí: „Ves koupil sem", t. pýchu sem sob
oblíbil, za niž sem i duši i veei velikou dal, „a musím", jsa žádostí
svou pinucen, „vyjíti" z cesty Boží a ohledati. Nebo pýcha záleží

^^3 velmi



238 Evangelium XXXV.

velmi na vidní, takže žádá pyšný od lidí nad jiné vidn býti. „Prosím

tebe", sluho Pána! „mj mne omluvena", t. omluv mne. Výklad dí:

Pros za mne, nebo lovk híšný jsem. Sv. eho dí: Pokora zní

v ústech, ale že zhrdá pijíti, jest pýcha v omluv. A hle, soudí neb

rozumí tomu každý zlý, když slyší, pece rozumje tomu, což zle iní,

toho neopustí. Nebo když každému zlému díme: Obra se. Boha ná^

sleduj, svt opus ! a tak ho k veei Pán voláme, ale když odpovídá

:

Pros za mne, toho uiniti nemohu ! co jiného iní, jen že se vymlouvá
a prosí? Tolik sv. eho. „A jiný ekl: Spežení vol koupil sem,

a jdu zkoušet jich; protož prosím tebe, mj mne omluvena". Tento

druhý znamená všecky lakomce, již jsou jhem lakomství obtíženi, spáhše
pt tlestných idel neb smyslv, pichýlivše je k bohatství svta tohoto.

Spežení jest dáblovo a svta jich svázání, takže dábel a svt obtížili je

a spáhli, aby po jejich vli táhli. Protož dí tento: „Jdu", t. ostnem

áblovým jsa bodnut, „pokoušet jich". Blázne! te koupiv, teprve chceš

zkusiti; jako i prvý blázen, koupiv, teprve chtl vyjíti, aby ohledal!

A dí taktéž jako prvý: „Mj mne omluvena". Nebo ty dva híchy,

pýcha a lakomství, mají mnoho výmluv pikrytých a chytrých. Nebo
lidé nemohou tak brzy rozeznati, kdy pýchou nebo lakomstvím heší,

jakož mohou rozeznati smilství; nebo jakkolivk kdo požádá cizí ženy,

to jest ne své, k skutku bez manželství, tak hned sesmilnil ji v srdci

svém a smrteln zhešil. Protož tetí ten se hned nevymlouval, jenž

znamená smilníky. O nmž dí Kristus: „A jiný ekl: Zenu pojal jsem

a protož nemohu pijíti." Zenu pojal, kdož k smilství pivolil, a tak

nemže pijíti. Výmluvy nižádné nepoložil, jen tu, že nemže k veei
pijíti, protože ženu pojal. Dí sv. eho: Co skrze ženu? jen rozkoš

tla se znamená; nebo akoli dobré jest manželství, k plodu Boží mou^
drosti ustanovené, pece mnozí skrze n ne plodu, ale žádosti tlestné

plní. To eho. Protož tento neznamená svatých manželv, ale kaž<'

dého smilníka a každou smilnici, již více milují smilství nežli nebeské

království. A vrn slýchal jsem i od knží i od svtských, že íkali,

že nemohou bez smilného skutku býti, kdyby jim bylo na vky zatra^

cenu býti. Nebožátka zaslepená a hovadná, dáblem zavedená ! pro krát^

kou chlípnost ztratiti chtí vnou radost a upadnouti ve vné zatracení

!

A zajisté mnoho mužv i žen bude zatraceno pro hanebné smilství.

Dále dí Kristus: „A vrátiv se sluha, povdl ty všechny vci pánu
svému." „Vrátil se sluha", totiž, pišed k veei od práce, „povdl ty

všechny vci", t. vymlouvání a tvrdost tch, kteí jsou zváni. Nebo
mnozí, kteí jiné k veei té volají, vidouce, ani nechtí jíti, vrátíce se

z práce k modlitbám, žalují Bohu, že nechtí lidé zvaní jíti k veei;
a netoliko ti praví Pánu, ale i jejich práce i onch vymlouvání praví

Pánu, že nechtí pijíti: ne že by on toho nevdl, ale aby ti zlí vdli,
že i hích jejich i vymlouvání na n žaluje. Dáledí: „Tehdy rozhnvav
se hospodá", t. Kristus, proto, že nechtí k tak veliké veei pijíti,

„ekl",
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„ekl", vnitním nauením „sluhovi svému : Vyjdi rychle", t. nemeškaje

jdi kázat lidem obecným, ,^vyjdi na rynky a do ulic msta", t. tohoto

svta, „a chudé", již jestli v rozumu jsou nco zpsobilí a bohatství ne-'

mají, pece druzí pijdou k veei, „a mdlé", t. ty, kteíž z pirozenosti

své jsou vtipu mdlého, „a slepé", t. ty, kteíž uením áblovým jsou

v duchovních vcech zaslepeni, „a kulhavé", totiž ty, kteí pro lenost

cestou Boží nejdou, „uved sem", totiž v dm mj na veei. Pímo také,

jak Kristova e záleží, že bohatí, již vsi mají a silní, již voly oi
a smilní obecn bohatí, spoléhajíce na pýchu, lakomství a smilství, na

radost vnou nedbají; protož Bh velí chudé, mdlé, slepé a kulhavé

volati; nebo ti nemajíce píiny k híchu, spíše k veei pjdou. Ale

duchovn chudí jsou, kteí milosti Boží a ctnosti nemají; a ti jsou

i mdlí, nebo jsouce bez milosti, nic dobrého sob k spasení initi ne^

mohou; jsou i slepí vnit, že zlostí jsouce zaslepeni, Boha práv neznají;

jsou i kulhaví, že žádosti vnitní pravé k Bohu a dobrým skutkm ne-'

mají, nebo akoli z pirozenosti radosti vné veee žádají, pece híchv
brzy nezanechají, A ty všechny má volati sluha, t. kazatel, a vésti je

píkladem dobrým a slovem Božím v království Kristovo na veei.
Dále dí: „I vece sluha: Pane! stalo se, jakož si pikázal, a ješt

místo jest", t. v nž mohou zvaní vejíti. „I vece pán sluhovi : Vyjdi na

cesty a mezi ploty." Tou eí ukazuje Spasitel, že na kterémkolivk

míst mohl by sluha jeho vrný volati lidi k veei, že má to uiniti; a to

vzjevn pikázal, ka v 16. k. sv. Mat.: Jdouce po všem svt, kažte

evangelium každému stvoení. A oni šedše kázali všudy, t. kdež chtli

jich poslouchati. Ale pohíchu! tuto cestu kázaní svázala pýcha a la"

komství a závist, že ted nemá svobody Boží slovo jako prvé; nebo ted

Antikrist své sít rozšiuje a Kristovy úží. Petrovi Kristus kázal byl

rozestíti sít na ryby, jichž mnoho popadl. A že ten lov znamenal lov

duší sítí, slovem Božím, ekl jemu hned potom, že ted bude lidi loviti;

i lovil široce, i jiní apoštolé svatí. Ale nynjší Antikristovi apoštolé, ti,

jestli kdo vrn chce volati lidi k veei podlé Božího pikázaní, hned

se osopí a nedají volati, jen chce^li kdo po jich vli kázati, je velebiti,

a híchu jich se nedotýkati. A z té Antikristovy pušky byli knží s Praž'-

ským arcibiskupem, knzem Zbykem, buly, to jest listu s olovnou
peetí, dobyli, jež velela, aby nikdež krom far a klášterv a jich

hbitovv slova Božího nekázali. A proti té bule dal mi Pán Bh žádost,

abych se postavil, a proti jeho evangeliu tomuto této buly pikázaní

neposlouchal. I kázal sem s jeho pomocí až do kletby i stavení služby

nepravého, a ješt káži, i budu, dá^li jeho svatá milost, kázati, zda bych

mohl kterého chudého, mdlého, slepého neb kulhavého do domu Kri^

stova k veei uvésti. Díve sem kázal v mstech i v ulicích, ale nyní

káži mezi ploty, podlé hradu, jenž sluje Kozí, mezi cestami mst i vsí

;

nebo dí Kristus: „Vyjdi na cesty a ploty", tu rozumj: mezi ploty,

„a nu vjíti, a naplní se dm mj". Dí: „nu", t. hrzami muk vných,
„vjxti".
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„vjíti", a jdou, „a naplní se dm mj", t. poet vyvolených v radosti

nebeské. „Ale pravím vám", já, jenž selhati nemohu, „že nižádný

z mužv tch, kteí zváni jsou," doslechni: a nechtli na konec pijíti,

„neokusí", netoliko nebude jí vší požívati, ale „neokusí veee mé",

t. radosti nebeské. O bda pyšným, lakomým a smilným, již se tak

vymlouvají! a bda docela tomu, jenž sluje sluha, aby jiné volal k veei,
a pak sám pýchou, lakomstvím a smilstvím sám se od veee oddá-'

luje, a maje jiné volati nevolá, ale tm pekáží, již volají!

Hle, ted ukázána jest Kristova štdrost z veliké veee, a veliká

pée z posílání trojího sluhy, a lidská nevdnost, že k tak velikému,

štdrému a milostivému Pánu na tak velikou veei nechtli pijíti.

Také máme v evangeliu tomto troje lidi povolané k veleH: První jsou,

již jsouce voláni, nechtli pijíti. Druzí jsou, kteí dobrovoln pišli;

to byli chudí, mdlí, slepí a kulhaví, kteréž sluha uvedl, jakož Pán pi^

kázal. Tetí jsou, již mimovoln pišli, o nichž ekl: „nu vjíti"; nebo
kdyby pinucení nemohli tam vjíti, tehdy by nekázal Pán nutiti, aby

dm jeho byl naplnn. Protož tu jest otázka: Ponvadž Pán velí nutiti,

aby šli k veei, sluší''li pánu svtskému tak nutiti, aby lidé zmatení

šli k té veei ? A zdá se nejprve, že nikoli, proto že pán svtský nemá
duchovní moci, aby nutil k té veei. Po druhé proto, že nižádný k Bohu
se neobrátí jen voln, tak mimovolné jití tm nuceným k veei ne^

prospje. Po tetí, že ponvadž vjití k té veei má býti i jest libé, a tak

dobrovolné, a každé pinucení jest nelibé, a tak protivné vli, kterak

tehdy bude to pinucení volné a nevolné ? Po tvrté proto, že dána jest

každému lovku svoboda i k dobrému i k zlému ; kterak tehdy srovná

se ta svoboda s mimovolným pinucením ?

V té otázce jistá ást jest, že pánm svtským: králm, kníža^

tm, šlechticm, rytím, panošm i mšanm, sluší ádem z lásky

pomatené lidi nutiti, aby šli k té poslední veei ; nebo proto od Pána

Boha mají moc, a panství, a me, jakož dokazuje sv. Pavel k Rí"

manm v 13. k., ka: Každá duše (t. každý lovk) mocem vyšším po'
dána bud, nebo není moc jen od Boha; a kteréž vci od Boha jsou,

zízené jsou. Protož kdož moci se protiví (když ji kdo ádn vede),

Božímu zízení se protiví; a kdož se protiví, ti sob zatracení zasluhují;

nebo knížata nejsou (ustanovena) k bázni dobrého skutku, ale zlého

(skutku). Protož, chceš^i se nebáti moci, dobe i a budeš míti chválu

proto, nebo Boží sluha jest (Pán) tob k dobrému (abys byl dobrý);

pakli zlého co uiníš, boj se, nebo nadarmo mee nenosí; nebo Boží

sluha jest mstivý, v hnv tomu, kdož zlé iní. To vše sv. Pavel, do^

kazuje vzjevn, že každý lovk má býti poddán moci vyšší ruky svtské,

a že proto me kníže neb pán nosí, aby mocn pro chválu Boží ádn
mstil nad zlými, a nutil je k Božímu zákonu zachování, a tak k po--

slední veei a dobrých aby bránil. A k témuž dí sv. Petr v 2. ep. 2. k.

:

Poddáni
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Poddáni budte každému lovckému stvoení (t. lovku): budto králi,

jako povýšenému, budto vévodm, jako od nho poslaným k pomst
zlých (lidí) a k chvále dobrých (lidí). A tak z toho slova Kristova

v evangeliu : „Nu, neb pinu vjíti, neb a jdou", a z písma jeho dvou

apoštol, i z jiného mnohého písma máme, že král, kníže, pán, jest

sluha Boží, maje panství, moc a me na obranu dobrých a na pinu^

cení zlých, budtež svtští neb duchovní; nebo obojí mají poddáni býti

vyšším. Ale z toho písma Antikrist chce své knze vyjmouti svým ústa"

novením, takže ted chtí, budiž knz kterakkoli živ, že nemá s ním nic

pán svtský initi, ani ho kárati, ani na sáhnouti. Ale pokorný Ježíš,

ten ekl zástupm židovským: Kdo z vás bude mne kárati z híchu?

A Antikrist dí zase : Nižádný z vás nekárej mne z híchu ! Pokorní

Pavel a Petr a jiní jdou za Kri.stem, ale zpupní jdou za Antikristem.

Pak k dvodu prvému, jenž dí: Pán svtský nemá moci duchovní,

aby nutil k té veei — popírám toho ; nebo proto pán má platy

a panství, aby zlé krotil mocí, a dobrých bránil. A máme toho píklad

v Starém zákon, v tetích královských knihách v 2. k., že král Šalomoun
nejvyššího biskupa Abiatar s biskupství i s knžství sesadil a kázal jemu

k roli, a na jeho místo vsadil Sadocha knze. K druhému dkazu, když

dí: že nižádný se k Bohu neobrátí jen voln — tu vz, že nkdy bývá

nco na poátku proti vli, a potom s vlí: jako panna nkdy velmi

nerada za muže jde, chtíc jiného míti; pece když otec pinutí, bývá to,

že potom s ním ráda a tak s vlí bydlí. A tak její na poátku mimo"
volné za toho muže jití potom jí jest prospšné i k plodu i k jiným

vcem. Taktéž tuto nejprve lovk nerad jest, že ho nutí od kostek, od

cizoložství, neb od jiného híchu, a potom bude rád tomu, že jest od"

veden, a tak prospje sob k vné veei. A z tohoto vidíš hned od"

poved k tetímu dkazu, ka : že jití na poátku k veei pinucením
není libé; ale potom, když lovk srozumí sob, bude jemu dobrovolné

a tak i libé. Máš píklad ted na pann položen. A druhý tento : Kupec
kdy jest v lodi na moi, a má mnoho koup, jež lod tíží a tak táhne

ho k potopení, a on vida to, vyhodí koupi radji, nežli by utonul

s tou koupí; a tak vyhoditi koupi jest jaksi nelibé, ale pec pro zacho"

vání života to vyhození jest dobrovolné. A tak akoli poátek jest ne"

libý, pece konec bývá libý. Z toho vidíš dále, že týž skutek mže slouti

i dobrovolný i nedobrovolný, ale rozlin: nedobrovolný na poátku
a dobrovolný na konci. Jak vyhození koup v moe jest jaksi nedobro"

volné, nebo by lovk nerad ji hodil v moe; a jest také dobrovolné,

nebo lovk radji hodí ji v moe, než by i s ní utonul; taktéž nu"
cení k veei jest na poátku tomu, jehož nutí, nedobrovolné i nelibé,

ale na konci bývá libé; jako nemocnému léky bývají nelibé, když jemu
léka ránu šije neb úd nkterý eže, ale když se uzdraví, tehdy bude
jemu to velmi vdno. Pak k tvrtému dkazu pravím, že vždy jest

vle svobodná, takže nižádný krom Boha nemže jí pinutiti, aby jí

Ggi lovk
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lovk co volil, když by sám nechtl; a tak svoboda vle stojí, jestli

kdy lne kdo pinucením, že spíše volí, nežli bez pinucení.

A tak ted vidíš, že písluší pánm svtským mocí nutiti zlé, aby

byli dobí ; a knžím písluší, aby ne tak mocí, ale napomínáním dobrým
vedli lidi k veei. A obojím dal Kristus ted v evangeliu nauení: knzi velí,

aby volal, a pánu, aby nutil; dal jim i píklad: knzi káže pokorn, a pá--

nm, jakožto král, vymrskávaje z chrámu svatokupce, a v svém
jímání slovem poraziv židovské zástupy mocn, a

Savla, totiž sv. Pavla, poraziv na cest,

an jde, aby jímal jeho sluhy.

NEDLE
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Sv. Lukáš v 15. kapitole.

ten as pibližovali se k Ježíšovi všíckni publikáni

a híšníci, aby ho slyšeli. 2. I reptali faríseové a zá.^

konníci, kouce ; „Tento híšníky pijímá, a jí s nimi."

3. I povdl jim podobenství toto, ka: 4. „Kdyby nkdo 2 vás

ml sto ovec, a ztratil by jednu z nich, zdaliž by nenechal deva^*

desátí devíti na poušti, a nešel k té, kteráž zahynula, až by

i nalezl ji? 5. A nalezna, vložil by na ramena svá s radostí.

6. A píjda dom, svolal by pátely a sousedy, ka jim: Spolu

radujte se se mnou, nebo jsem nalezl ovcí svou, kteráž byla za.^

hynula. 7. Pravím vám, že tak jest radost v nebi nad jedním

híšníkem pokání inícím vtší, než nad devadesáti devíti spra."

vedlivýmí, kteíž nepotebují pokání. 8. Aneb žena nkterá mající

groš deset, ztratila^li by jeden groš, zdaliž nezažže svíce, a ne^

mete domu, a nehledá piln, dokudž nenalezne ? 9. A když nalezne,

svolá pítelkyn a sousedy, koucí : Spolu radujte se se mnou, nebo

jsem nalezla groš, kterýž jsem byla ztratila. 10. Tak,

pravím vám, že jest radost ped andly Božími

nad jedním híšníkem pokání inícím."

G^í TOTO
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OTO SVATÉ EVANGELIUM UKAZUJE
nám veliké milosrdenství našeho Spasitele, že netoliko

híšníky k sob volá, ale že |im káže a je od utrha
jejich vymlouvá. Protož dí sv. eho: „Slyšeli ste v evan"

geliu svatém, bratí nejmilejší, že híšníci i vzjevní híš"

níci pistoupili k Vykupiteli našemu, netoliko aby s ním mluvili, ale

aby s ním i jedli. Pijati jsou: a to vidouce zákonníci, hnvali se."

To eho. I znamenati mžeme v evangeliu užitené obrácení híšných,
nebo dí: „Pibližovali se k Ježíšovi vzjevní híšníci." Po druhé, ukrutnou
zíobu zákonník, že reptali na Spasitele. Po tetí, veliké milosrdenství

našeho Spasitele, že híšníky pijímá. Po tvrté velikou radost všech

andl pro pokání jednoho híšníka.

O prvním dí sv. Lukáš: „Pibližovali se vzjevní híšníci." Tu vz,
že jakož dí sv. Bda, vzjevní híšníci jsou ti, kteíž drží úady aneb

obchody, již ne tak hned mohou býti bez híchu. A tak celníci sluli

vzjevní híšníci, jakož sám o sob píše sám sv. Matouš v 9. kap., že

uzev Ježíš lovka, Matouše jménem, vzjevného híšníka, ekl jemu:

„Poj za mnou!" A tak kupci aneb trhovci, rychtái, kati a biici šlovou

vzjevní híšníci, a mohou býti dobí, když uiní podle Božího piká"*

zaní, co na n sluší. Pak podle výkladu slova toho: publicanus, esky
vzjevný híšník, slov ten, kdož vzjevn ped lidmi heší a za hích se

nestydí, jako vzjevný lichevník. Takový byl vzjevný híšník Zacheus,

k nmuž do domu pišel Ježíš a kajícímu híchy odpustil, jak píše

sv. Lukáš v 19. kap. A tak loti, nevstky, kostkái, vzjevní taneníci

a tanenice svátené a všichni, kteíž ped lidmi heší vzjevn, jsou

vzjevní híšníci. Jako knží, již vzjevn svatokupci, obroí mnoho drží,

nevstky mají, ti jsou horší než nevstkái, proto že druhý slib Bohu
uinný ruší, stav knžský przní a hanbí, lid jiný píkladem svádjí

a znajíce písmo proti nmu jednají. Dejž Pán Ježíš milostivý, aby se

oni k nmu piblížili, jako se pibližovali oni vzjevní híšníci k Ježíšovi

a híšníci, totiž tajemní, jichž híchové byli ped lidem skryti; a ti bývají

také velmi velicí híšníci.

A pibližovali se ne darmo a ze zloby, jako misti, knží a zákon--

níci, ale dí sv. Lukáš: „aby ho slyšeli". Jist dobré to bylo piblížení,

neb úmysl jich byl dobrý: slyšeti chtli, srdcem uvili, skutkem vli
Ježíšovu naplnili: pišli nemocní k lékai, zdraví nalezli; byvše vzjevní

híšníci, ted híchy opustivše jsou spravedliví; byvše mrtvi, k životu,

jenž jiné živí, pišli a od nho obživeni. I který by neduživý nešel

k takému lékai, jenž všeliké nemoci léí a na duši i na tle mrtvé

kísí? O milosrdný Ježíši! ty jsi léka a já jsem neduživý, ty jsi milo-'

srdný a já bídný, ej, smiluj se a uzdrav! Však ty jsi léka, jenž si

s nebe pišel a nás na duši neduživé uléil. Ty sám díš, že zdraví ne"

potebují
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potebují lékae, alebrž nemocní, pro nž si pišel, abys je vyléil. Ty
si pítel híšník, již se kají svých hích, o nichž dí sv. Lukáš: „Pi^

bližovali se k Ježíšovi vzjcvní híšníci a híšníci" (t. tajemní), „aby ho

slyšeli". Nu, híšníci ! pistupte k Ježíšovi se mnou híšným ; nebo dí

sv. Ambrož : „Každá duše pistup ke Kristu, nebo všecko nám Kristus

jest: žádáš^li ran uléení, léka jest; zimnicí^i hoíš, studnice jest; jsi-li

obtížen zlostí, spravedlivost jest; bojišti se smrti, život jest; nebe^i žádáš,

cesta jest; varuješ^i se temnosti, svtlo jest; pokrmu^li žádáš, sytost

jest." To Ambrož. A já pidám: žádáš^li nauení, jesti mistr svrchovaný;

žádáš^li pomoci, jesti pán a obránce všemohoucí; jsi^h zarmoucený, on
jest radost vná; jsi^li od lidí zde zavržen a zvlášt od mistrv a od

knží, on t pijme; nebo svdí i jeho nepátelé, misti a zákonníci,

že on híšníky pijímá. O nichž dí dále evangelium: „A reptali misti

a zákonníci, kouce, že tento híšníky pijímá a jí s nimi". Reptali tito

soudíce Krista jako zlého, proto, že s híšníky obcoval. Kdyby ti reptáci

byli vili, že Kristus jest léka, jenž nemohl híchem od híšných

v duši zprznn býti, a že vida božský úmysl vzjevných híšník, poznal,

že žádají uzdraveni býti na duši, ukazujíce tím, že pibližovali se k nmu,
aby ho slyšeli, jist by byli nereptali, kdyby tomu byli vili. Ale že

nevili, proto reptali a tak v dva bludy upadli; v prvý, že se mli
za spravedlivé, jsouce pyšní a jinak zlí; v druhý blud, že mli Ježíše

za híšného, an nemže býti híšný ; a jiné také mli za híšné, ani

již byli uinni od Ježíše spravedliví. Avšak zle míníce, nám utšenou
pravdu povdli, kouce, že: „Ježíš pijímá híšníky a jí s nimi".

I pro milý Spasitel chtl tak tlestn s híšníky obcovati ? Zdá mi
se, že pedn proto, aby je z hích vyvedl a aby ukázal, že on jest

Spasitel híšných, jakož sám dí v 19. kap. sv. Lukáše: „Syn lovka
pišel, aby hledal a spasil, což bylo zahynulo." Po druhé proto s híš^

niky vzjevnými obcoval, aby k pohanní mistr, knží a zákonník je

k víe a tak k spasení obrátil. Po tetí proto s nimi obcoval, aby svým
nástupcm píklad dal, aby opatrn, bez svého a bez jejich pohoršení,

pro polepšení s nimi obcovali. Ale tchto píin zákonníci nevidli

a majíce zlé srdce, hotové ke zlému souzení, „i reptali, kouce, že tento

híšníky pijímá a jí s nimi". A milostivý Spasitel pro jich reptání

nenechal híšných, aby s nimi neobcoval, nebo od nich pízn a chvály

nehledal, ue nás v tom, abychme totéž uinili: když nás soudí bez

viny, abychme nedbali a od protivník Božích pízn nežádali. Uinil
obé sv. Pavel, protož o prvém dí Korintským : „Mn za nejmenší jest,

abych od vás byl souzen." O druhém dí Galatským v i. kap.: „Kdybych se

ješt lidem (t. zlým) líbil, Kristv bych nebyl". A k témuž dí jeden básník:

„Žádám líbiti se dobrým a zlým v nenávisti býti:

neb obyej mají vždy v nenávisti dobré míti."

Protož kdož cht se líbiti zlým, nekárá jejich híchu, podle ei
sv. Pavla ješt není Boží sluha. Nebo dí Spasitel v 21. kap. sv. Lukáše:

Gg3 „Budete
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Ý
„Budete v nenávisti všem lidem", totiž zlým, jichž híchy bude kárati.

A že milý Kristus nejvíce káral mistry, knží a zákonníky (nebo byli

toho nejvíce hodni), protož oni ho nejvíce nenávidli a tak proti nmu
reptali. A že jeho dobrota nikdy zlým za zlé se neodplácí, protož aby na^

uil je, že zle reptají, ekl k nim podobenství toto: „Který z vás lovk",
totiž jest, „který má sto ovec a ztratiWi by jednu z nich, zdali neopustí

devadesát devt", totiž ovcí, „na poušti a nejde k té, kteráž byla zahy^

nula, až ji nalezne?" Jako by ekl: Každý z vás ml by to uiniti,

když by jednu ovci ztratil, že by jí hledal, jiných zanechaje. „A když
ji nalezne, vloží ji", v latin stojí ,imponi, totiž vkládá „na ramena svá"

atd. Protož ó misti a zákonníci! ponvadž z vás o tlestné ovci každý

neb nkterý by tak uinil, pro mn nesluší obcováním hledati ovce,

t. lovka híchem ztraceného, jenž mám anjely v nebi a sem sstoupil

pro híšníky?

A tak v tomto Kristové podobenství on sám jest lovk z nich,

totiž z Židv, neb on jest jejich pokolení, jakož v 4. kap. sv. Jana dí

evangelium, že spasení totiž Spasitel z Židv jest. Ten lovk, Kristus,

ml v stráži od Otce Boha sto ovec: neb ml sbor všech andlv, jenž

se míní skrze devadesát a devt, a ml lidské pokolení, jež sluje ovce

stá, to jest ze sto ovcí jedna. Ta ovce ztracena jest híchem Adamovým
a Eviným. A že ten lovk Kristus byl zavázán otci k ostíhání tch
ovec, opustil andlský sbor, nechav ho utvrzený v nebi. Kteréžto nebe

sluje „pouš", pro samotu, že ped vtlením Syna Božího sám Bh
s andly v nm byl; po druhé proto, že ped Kristovým vstoupením

lidé nikdy tam nechodili; po tetí proto, že tam jest mnoho krásných

strom duchovních, jež ctnostmi se zelenají. I jde Syn Boží k té ovci,

jež byla zahynula, nechav neb opustiv andlské stvoení, tak že ho na

se nevzal; ale vzal na sebe lovenství, aby s ovcí zahynulou v jednot

lovenství byl, jsa lovkem takým, jenž nemohl hešiti svou osobou,

ale mohl trpti pro tu ovci a ji vykoupiti, jež sama sob nomohla po-*

moci a za sebe dosti uiniti. Hle proto nevzal na sebe Syn Boží nátury,

t. pirozenosti andlské, ale vzal lovenství. Po druhé proto, aby ovce

ta, t. lovk, Krista poznala jakožto svého pokolení oviku tichou, be^

ivou, jež šla k zabití, aby onu ovci od smrti vykoupila. Po tetí proto,

aby svým vtlením lovka povýšil. Protož ovci tu nalezl tento lovk
zvlášt v pokoe Parmy Marie, z níž lovenství vczma, vesele a mocn
vložil na rameno své; a dokonav práci v té ovci, hledav ji s krvavým
pláem na hoe Olivetské, „pišed dom" na den vstoupení svého v nebe,

„svolává pátely a sousedy". Pátely, t. svaté lidi, jež bratí, sestry,

i matkou nazývá, ka v 13. kap. sv. Matouše: „Kdožkoli iní vli Otce

mého, jenž v nebesích jest, ten bratr mj, sestra má, i matka jest." A ted

povolal pátel k sob, jimž ekl v 15. kap. sv. Jana: „Vy moji pátelé

ste, jestli uiníte, co pikazuji vám." Pak sousedé, kteí vždy vedle nho
bydlí, ale nejsou tak blízcí pátelé, jsou andlé, s nimiž se ne tak spíznil

jako
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jako s lidmi vtlením ; i ty svolává a dí jim : „Radujte se se mnou, že
jsem ted ovci zahynulou", ale ted spasenou, „nalezl. Pravím vám, že

tak radost bude v nebi nad jedním híšníkem pokání inícím", tak,

totiž pastýi, kdybys nalezl ztracenou ovci, radost bude, t. vtší, „nežli

nad devadesáti devíti spravedlivými, již nepotebují pokání". To mže
takto rozumno býti: že vtší jest radost andlm v nebi za ovce spa^

sen, to jest ze všeho pokolení lovího, jež bude na konec spaseno

pokáním, „nežli nad devadesáti devíti spravedlivými, již nepotebují

pokání", to jest, nežli nade vším sborem andlským devíti chórv, již

nepotebují pokání, ponvadž nikdy nehešili. Také mže rozumno
býti o jednom híšném kajícím, z nhož se více radují andlé, nežli

z devadesáti devíti spravedlivých, již nepotebují pokání; jako na pí^
klad z Pavla apoštola aneb z Marie Magdaleny vtší radost mají v nebi,

nežli z devadesátidevíti dítek malikých, jimž neteba jest pokání, nebo
po ktu nehešily.

Tu vz, že takto mluví sv. eho: Máme znamenati, brati moji! pro
Pán z obrácených híšník vyznává že jest vtší radost v nebesích, nežli ze

stojících spravedlivých: jen proto, že oit to každý den vidíme, že asto^

krát ti, kteí na sob híchv tžkých nevdí, nic zlého neiní, na cest

spravedlnosti stojí, avšak k nebeské vlasti piln nechvátají, a tím více

vcí (k pití, k jedení) požívají, že v híchy neupadli, a asto v dobrých

skutcích líní bývají, že jisti jsou, že velikých híchv se nedopustili.

A také zase ti, kteí pomní, že co nehodného inili, z bolesti srdené
v milování Božím se zapalují, u velikých ctnostech prospívají, všech

tžkých ptek v svatém boji žádají, všecky vci svtské opouštjí, d'
stojenství se varují, že se jim kivda dje, tím jsou veselí, hoí žádostí,

k nebeské vlasti chvátají, a že od Boha pobloudili, to vidí, a tak škody
prvnjší zisky potomními nahrazují; protož vtší z híšníka obráceného

nežli ze stojícího spravedlivého radost bývá v nebi. Nebo i vdce
v boji více toho rytíe miluje, kterýž po útku navrát se, nepítele

siln žene neb tepe, nežli toho, kterýž nikdy neutekl a také nikdy nic

siln neuinil. Taktéž i orá tu roli více miluje, kteráž po trní plodné

užitky nese, nežli tu, která nikdy trní nemla, a nikdy hojného obilí

nenese. To vše sv. eho.
Dále dí Spasitel: „Aneb která žena majíc penz deset, a ztratili

peníz jeden, i zdali nerozžehne svtla a nepevrátí domu, a nehledá piln,

až i nalezne?" Tu dí sv. eho: Ten jenž znamená se pastýem (tím,

jenž ovce ztracené hledal), on znamená se i skrze ženu; nebo on jest

i božská moudrost. A že ráz bývá na penízi, protož žena peníz ztratila,

když lovk, jenž byl stvoen k obrazu Božímu podobný, heše od pO"
dobenství svého Stvoitele odstoupil. Ale rozžehá žena svtlo, nebo
moudrost Boží (Syn Boží) ukázala se v lovenství. Tolik svatý

eho. A abys rozuml: Kristus dal podobenství na žen, že kdyby
ztratila peníz, rozumj dosti platný, jako by byl zlatý nebo groš, ta

majíc
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majíc nadji, že by jej nalezla v svém dom, rozžehla by svtlo. La"

tinsky lucerna stojí, a sluje nádoba kozí neb plátnem neb jinou vcí
obleená, v níž svtlo od vtru nemže býti uhašeno; eknme ji esky:
svtelnice, protože v ní vítr svtlu nice neb nic neuškodí. Pak žena roz^

žehnouc svtlo v té svételnici, hledala by peníze v dom, které by pe^
kážely naleznutí ztraceného peníze, až by i nalezla ; a naleznouc, svolala

by sousedy, aby se s ní radovali, a snad by jej spolu i propili.

Hle v tom Kristus, podlé výkladu sv. ehoe, pirovnal se k žen,
jako by byl ekl zákonníkm Kristus : Vy byste se mli radovati se

mnou, že já hledám híšníkv zahynulých jako žena peníze ztraceného,

a ted jsem mnohé nalezl: a vy pak jako zlí sousedi z toho závidíte

a reptáte. Pak rozum v podobenství jest, že žena jest Syn Boží, tak

rozumj v tom podobenství: Penz deset jest sbor rozumných stvoení,

totiž devt andlských chórv, a desátý lovenský; ty peníze jsou

Syna Božího, od nhož jsou stvoeni, a ráz neb obraz Boží pijali.

Desátý peníz ztracený jest lovk híchem zahynulý. Zena svtlo v sv^
telnici rozžehla, když moudrost Boží v lovenství se ukázala ; nebo dí

sv. eho: Jist svételnici svtlo v obleku (in tsta) jest, a svtlo v obleku

jest božství v tlesenství, o kterémžto obleku svého tla dí sama mou"
drost: Vyschla jako oblek moc má. Tolik eho. Svtla toho, totiž

božství v lovenství, vítr závisti a zloby knžské nemohl uhasiti. Ta
žena dm pevrátila, když moudrost Boží, vezmouc na sebe loven"
ství, tak lovka ušlechtila, že byv mezi andly a pod andly nejnižší

stvoení, ted jest v Kristovi nad andly povýšen. A z toho se více radují

andlé, nežli nade všemi andlskými kry; nebo pochybnosti v tom
není, že by Kristus lovk všech andlv nepevýšil. Také domu pe^
vrácení, jakož dí sv. eho, jest svdomí bázn Boží od híchv na^

vrácení, nebo dí takto: Dm se pevrací, když svdomí se rmoutí

z híchv poznání; nebo zlá mysl, nebude^li prvé bázní pevrácena,

od híchv obvyklých nebude vyištna. Protož tehdy, když dm bude

pevrácen, peníz ztracený bude nalezen; nebo když se rmoutí sv"
domí lovka, obnovuje se v lovku podobenství Stvoitele. To eho.

A tak žena, totiž moudrost Boží, rozžehši svtlo, totiž oznámivši

Božství v lovctví, hledala ti a ticet let peníze ztraceného, totiž lovka
híchem v podobenství Božím porušeného. A pevrací dm všechen,

když svdomí lovka híšného mocí svou a navštívením svým zase

navracuje k svému podobenství; a svolává k tomu penízi nalezenému

pítelkyn i sousedky, to jest své svaté andly, jakož dí sv. eho,
kouc : „Radujte se se mnou, nebo nalezla sem peníz, kterýž byla sem
ztratila.'* „Tak, pravím vám, radost bude andlm Božím". Hle, tu máš,

že andlé se vyznaují skrze pítelkyn a skrze sousedky. „Nad jedním

híšníkem kajícím". Tu také máš, že skrze peníz ztracený, potom od

ženy nalezený, oznauje se lovk kající, nad nímž se andlé Boží, ale

ne áblovi, radují. Nuže, který híšný nekál by se, slyše jistého tohoto

biskupa
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biskupa i krále, Spasitele svého, jenž obcuje s vzjcvnými híšníky, mile

je k sob pijímá, a praví, že andlé Boží s ním se v tom radují, když

se híSný híchuv kaje. Ale dí znamenit, že „bude radost andlm
Božím nad híšníkem pokání inícím". Nedí: pokání toliko myslícím

aneb mluvícím ; nebo mnozí myslí o pokání a mluví, ale pokání ne^

iní, nebo híchu se nevarují a minulých srden nezeli; nebo híchu
se káti, jest minulých želeti, od jiných se ostíhati a za minulé trpti.

To pokání ime, bratí nejmilejší! pro Boží pikázaní, nebo dí

Kristus: „Pokání ite pro zbavení vného zatlaení I" Nebo dí Kri'

stus: „Nebudetdi pokání initi, všichni zahynete." Pro ra^

dosti vné dobytí, pro hanby hrozné zbavení a pro

andlu obradování ime pokání, s pO'

mocí Pána našeho Jezu Krista!

Hhi NEDLE
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NEDLE TVRTÁ PO SV. TROJICI.

Sv. Lukáš v 6. kapitole.

ten as ekl Jeiíš uedlníkm svým : ,3ud'te milosrdní,

jako i Otec váš milosrdný jest. 37. Nesute, a nebudete

souzeni. Nepotupujte, a nebudete potupeni. Odpou"

štjte, a bude vám odpuštno. 38. Dávejte, a bude vám dáno.

Míru dobrou, natlaenou, a natesenou, a osutou dadí v lno

vaše ; touž zajisté mrou, kterouž míte, bude vám zase odmeno.

39. Povdl jim také i podobenství: Zdali mže slepý slepého

vésti? Zdaž oba do jámy neupadnou? 40. Není uedlník nad

mistra svého, ale dokonalý bude každý, bude^li jako mistr jeho.

41. Což pak vidíš mrvu v oku bratra svého, a bevna, kteréž jest

v tvém vlastním oku, neznamenáš? 42. Aneb kterak mžeš íci

bratru svému : Brate, necha vyjmu mrvu, kteráž jest v oku

tvém, sám v oku svém bevna nevida? Pokryte,

vyvrž prvé bevno z oka svého, a tehdy pro"

hlédneš, abys vyal mrvu, kteráž

jest v oku bratra tvého."

SPASITEL
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PASITEL MILOSRDNÝ UE SVÉ NA.
sledovníky, vede je k tomu, aby svého Otce nebeského

v milosrdenství následovali, a tak rozumu jich i ži"

dosti povzdvihuje, aby pravé rozumjíce, žádost svou

v dobrém zpravili. Protož milosrdný Spasitel nejprve

hýbá naší žádostí k milosrdenství, ka : „Budte mile
srdni, jako i Otec váš milosrdný jest." Tu vz, že

milosrdenství jest vle, jíž kdo chce pomoci bídnému z bídy ; a že Bh
ten má tu vli, aby pomohl bídnému z bídy, protož sluje milosrdný.

A že nižádný nemže se vymluviti zde v svt lovk, že by nemohl
míti vle, jíž by žádal pomoci bídnému z bídy, protož nižádný se ne"

mže vymluviti, že by neml býti jako Otec jeho Bh milosrdný,

jestli nemže tak, komuž chce, pomoci z bídy, jakož Otec nebeský mže
pomoci, komuž ráí. Umjž rozlišiti, kterak Bh jest milosrdný? že on
nesmírn, a kterak lovk? že smírn. Také vz, že milosrdenství,

ponvadž jest vle, jest v duši, ale skutek milosrdný ten ne každý jest

v duši: jako nakrmení laného, to jest zevnitní skutek, ale vle, jež

hnula lovkem, aby to nakrmení uinil, ta jest v duši. Protož mnozí
jsou milosrdní, akoli nižádnému z nouze nepomohou ; nebo rádi by
uinili, ale jsou nedostatení. A tm andlé vzvstovali pokoj na Kristovo

narození, pravíce ; Sláva na výsosti Bohu, a na zemi pokoj lidem dobré

vle! A k tomu praví jednou eí dva papežové svatí, eho a Lev,

takto: Není prázdna ruka od daru, když skí srdce naplnna jest

dobré vle. Tím míní, že když by lovk rukou rád dal dar nkomu,
aby jemu z nouze pomohl, a nemá, tehdy ruka jeho ted není prázdna,

totiž není bez odplaty. A z toho máš nauení, že nkdo nieho nedada

chudému, jest milosrdnjší, nežli druhý mnoho dada; nebo tento by
rád dal z veliké lásky a žádosti i nemá, a onen dává z malé žádosti

a z veliké zbytenosti ; a Pán Bh neuvažuje, co kdo dá, ale z kterak

dobré vle a z veliké žádosti dá. Protož milý Kristus vida, an mnozí
mnoho penz kladou v pokladnici kostelní, a jednu vdovu chudou, ana

dva mdné halíe položila, povolav ueník svých vece jim: Vru,
pravím vám, že vdova tato chudá více nade všecky vpustila (v pokla
nií). Nebo všichni z hojnosti vpustili, ale tato ze své chudoby vše,

což mla, to vpustila, všecku výživu svou. Tak píše sv. Marek v 12. k.

Z toho se naume, abychme z veliké žádosti inili, což dobrého iníme,
aby nás pochválil milosrdný Spasitel, jenž dí: „Budte milosrdní, jako

i Otec váš milosrdný jest."

Tu vz, že ponvadž milosrdenství jest vle, pomoci bídnému
z bídy, když lovk mže, že bída na lovku jest dvojí: jedna na duši

a druhá na tle. Bída na duši jest hích, hloupost a tesklivost. Bída na
tle žíze, lanost, nahota, nemoc, vzení a nedostatek odpoinutí. A tak

Hh2 kdokolivk
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kdokoíivk z dobré vle žádá ádem pora.oci komu z kterékoli té bídy,

ten jest milosrdný ; a když moha skutkem naplní, tedy tím skutkem
ukáže, že jest milosrdný. A vz, že Pán Ježíš vyítá v 25. k. sv. Mat.

šest skutkv milosrdných tlestných, a jsou tyto : Nakrmiti laného, na"

pojiti žíznivého, pijmouti pocestného, odíti nahého, navštíviti nemoc"

ného, vykoupiti (vysvoboditi) žaláovaného. A za ty iny milosrdné dá

svým království nebeské, ka: Pojdte, požehnaní Otce mého! vládnte

královstvím vám pipraveným od ustanovení svta; nebo laen sem
byl, dali ste mi jísti, žíznil sem a dali ste mi píti, hostem sem byl

a pijali ste mne, nah a odli ste mne, nemocen a navštívili ste mne,

v žalái sem byl a pišli ste ke mn. Hle, ted máš iny milosrdné, za

nž vezmou milosrdní království nebeské, a nemilosrdní zatracení vné.
Pak sedmý skutek milosrdný jest: mrtvého pohrbiti; jako inil svatý

Tobiáš, pochovávaje židy, které zabíjeli pohané, když byli ve vzení
v Babylón.

Pak také jest sedm skutkv milosrdných duchovních, a jsou tyto:

uiti hloupého, raditi pochybujícímu, kárati hešícího, tšiti zarmoucen

ného neb smutného, odpustiti vinu bližnímu, trpti mile protivenství

kivé, modliti se i za nepátely. A jakož duše jest mnohem lepší nežli

tlo, tak její bída jest mnohem horší nežli bída tlestná; a protož du^

chovní sedmero milosrdenství jest mnohem lepší, nežli sedmero milo"

srdenství tlestné. Na prvém založil Kristus zákon, i skutkem sám ue
i pikázáním, ka uedlníkm: Ute všecky lidi! A to mají vrní ke^
sané milosrdenství všickni držeti asem svým, ale zvlášt knží, již

mají uiti lidi nikoli lžím, bajkám neb neužiteným vcem, ale slovo

Boží, a to upímn pro spasení, a nikoli pro lakomství. A k tomu uení
zavázáni jsou biskupové a farái pod vným zatracením, nebo oni

i píkladem dobrým i slovem Božím mají pásti lidi, jež krví Spasitel

svou vykoupil. Tolik o milosrdenství, o nmž jeste v evangeliu, nebo
dí milosrdný Spasitel: „Budte milosrdní, jako Otec váš milosrdný jest."

A že k milosrdenství písluší pravý soud, protož hned zapovídá Spasitel

všetené souzení, jímž lidé soudí zle bližního; a dí takto: „Nechtjte

souditi, abyste nebyli souzeni."

Tu vz, jakož dí sv. Augustin, že nkteí jsou skutkové zlí vzjevní:

jako smilství, neisté mluvení, a jiní skutkové v sob zlí; ty když kdo

zná na lovku, mže i má souditi, že lovk ty skutky veda, zle iní,

a že v tu dobu jest zlý, když vzjevn pikázaní Boží ruší. Pak druzí

skutkové jsou, jež mohou býti bez híchu; jakožto jísti, píti neb mlu"

viti. Proto vidím^li lovka, an jí, když se jiní postí, nemám hned sou^

díti, že by zle inil ; nebo snad teprv obdvá, aneb jest nemocen, a tak

jí bez hešení. Taktéž vidím^li, an mluví mladý muž s mladou ženou,

nemám souditi, že by o zlém mluvili, jen jestli bych slyšel, neb vzjevná

zlá znamení vidl. A tak když vidíme iny ty, jež mohou dobrým úmy"
šlem býti i zlým, máme se radji domnívati, že dobe jsou uinny;

a
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a trhne4i se mysl, chtíc pivoliti a tvrditi, že jsou ty iny zle, máme
nepivoliti. Protož dí sv. Augustin: Ncmžeme^li se domnní vystíci,

že lidé jsme, pece souzení, to jest odsuzování, s pivolením nedo--

pouštjme. A ponvadž takých inv, jež mohou dobré býti, nemáme
souditi, vbec tch srdcí, jichž neznáme, a skutkv nevidíme, nemáme
souditi. Toho pikázaní knží nedrželi, kteí dobré skutky Kristovy za

zlé mli; a hešili tím souzením, že híšníky ted kající mli za híšné,

jakož eeno jest v evangeliu oné nedle. Tak také zle soudil zákonník

Šimon Marii Magdalenu, ka, že híšnice jest. Tak také zákonník soudil

vzjevného híšníka a jiných mnoho, ka: Nejsem jako jiní, a jako tento

vzjevný híšník. A v tom híchu bží obyejn lidé
;
protož dí Spasitel

:

„Nechtjte souditi, abyste nebyli souzeni."

Tu mají soudci ucho piložiti, aby bez viny nesoudili, a také aby

milosrdn soudili. Také máme všichni peliví býti, abychme nic kiv
nesoudili. Kiv soudí, kdož o nkterých vdouce, že jsou bohatí aneb

potebu sob hodnou mají, praví, že jsou chudí, aby jim jiní dávali.

A v tom jsou obyejn knží a zákonníci, jimž akoli jsou plny stodoly,

komory, špižírny a pivnice, ale žádost vždy dravá není plna. Také
v tom souzení jsou ti, kteí praví o chudém, že dosti má, proto aby

jemu sám nedal, aneb jiný, an nebožák jest nuzný. To každé souzení

zapovídá Kristus, ka: „Nechtjte souditi, abyste nebyli souzeni." Nc"

chtjte souditi všeten, abyste nebyli potom souzeni od Boha spravedliv

pro souzení.

Dále zapovídá Spasitel všetené odsuzování, ka: „Nechtjte odsu^

zovati, a nebudete odsouzeni." Nechtjte odsuzovati, t. všeten k zatra^

cení, ani živého lovka ani mrtvého, nebo ten soud na Boha sluší,

a vy nevíte, co Bh s mrtvým uinil, a co uiní ješt s živým híšníkem,
jenž nyní jest zlý, a hned potom bude dobrý. Píklad na Pavlovi, jenž

jeda, aby hubil kesany, hned jest obrácen. Petr zapev Krista pod
písahou, hned plakal. Onomu ekl Kristus: Saule, Saule! co se mi
protivíš? a na tohoto mile vzezel. Také Matouš, vzjevný híšník, na
mýt sed jest povolán. Maria Magdalena pišla híšnice k Ježíšovi

a nohy umyla, a nejprve pro žalost, a pro milování od híchv jest

vyištna. Zacheus, híšník nad híšníky, a Spasitel se sám k nmu
zve, ka: Zachee! chvátaje sestup, nebo dnes musím v tvém dom
pebývati. Opt vzjevný híšník šed se zákonníkem do chrámu, vrátil

se dom, jsa dobrý; a lotr vise na kíži, a rouhav se Spasiteli svému,
uslyšel po skroušenosti. Vru pravím tob, dnes budeš se mnou v ráji

!

Hle, ted máme píklady vzjevné, abychme nižádného neodsuzovali k zatra^'

cení, vidíme''li, že jest veliký híšník; nebo dí svatý Augustin: Z ne^

kání koneného, dokud v tle zde lovk živ jest, nemže souzen býti

;

nebo o nižádném nemáme zoufati, dokud Boží shovní vede ku po^
kání, aby z tohoto svta nezachvátil zlého lovka ; nebo Bh nechce

smrti zlého, ale aby se obrátil a byl živ. Pohanem jest dnes, odkud víš,

Hhs nebude^i
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nebudc''li kesanem? židem jest dnes, co ekneš, uvWi v Krista?

kací jest dnes, co ekneš, když zítra bude držeti obecnou víru? od"

louený jest dnes, co ekneš, když zítra pistoupí k obecnému pokoji ?

Co ekneš, když ti, kteréž v híchu v kterémkoli znáš a jako nejzoufa^

lejší odsuzuješ, díve, nežli tento život dokonají (se pokají)? Slyš:

Nechtjte ped asem souditi! To vše sv. Augustin.

Ale dí nkdo: Pece sv. Pavel soudí, že smilníci, cizoložníci a la-*

komci království nebeského nebudou míti; hled, ted odsuzuje. Tu vz,
že písmo sv. Pavla i jiné, kteréž praví, že híšníci všelicí nebudou
spaseni, vždy míní tím, jestli se nepokají; a tak každý lovk, vida

druhého, an smilní, neb jiný hích smrtelný iní, mže ho souditi a íci

jemu: Ty budeš zatracen, jestliže se nepokaješ! Taktéž i se mže souditi,

ka: Mám hích do sebe smrtelný, jist budu zatracen, jestliže se nepo"

kaji. Ale bez té píiny nemá o nižádném íci: Tento bude zatracen!

jen jestliže by jemu Bh vzjevil. A o sob má míti nadji, že se pokaje

a bude spasen. A tak má uvažovati velmi lovk odsuzování, že zapo"

vídá je Spasitel pod svým odsouzením k vnému ohni, ka: „Nechtjte,

odsuzovati, a nebudete odsouzeni."

Pak dále pikazuje Spasitel, netoliko abychmc kivdy bližnímu ne^

inili, ale abychme, když nám kivdu uiní, milosrdn odpustili, když

dí: „Odpouštjte a budete puštni". Tu vz, že nkteré bible mají:

„Odpouštjte, a bude odpuštno vám." A mže dobe obojí státi takto

:

„Odpouštjte," t. vinu milosrdn, „a budete puštni" z viny; a opt:
„Odpouštjte" viny bližním, „a bude odpuštno vám", co ste provinili.

Dále pikazuje Spasitel, dávati bližním, ka: „Dávejte a dáno bude vám."

Dávejte vci asné milosrdn, a bude dáno vám království nebeské.

„Míru dobrou, i plnou, a natlaenou, a vrchovatou dají v lno vaše."

Tou eí ukazuje Spasitel, že chudí, již berou almužnu, dají odplatu

blahoslavenství, kteréžto sluje proto „míra", že podlé zásluhy lovka
bude meno. A sluje „míra dobrá", nebo jest z nejlepších vcí ; a sluje

„plná", nebo nic v duši nenechá prázdného ; „a natlaená", nebo tak

bude blahoslavenství dáno, že nebude moci býti z lovka vysuto, neb

od nho odato ; a sluje „osutá" neb vrchovatá, nebo zevnit na všechny

strany bude radost nesmírná. A tak milostivý Spasitel, chtje povzbu"

diti i sedlákv, i jiných, kteí rádi vidí, když jim dobré vci dávají

mrou dobrou, plnou, natlaenou, vrchovatou a osutou, dal tento pí"
klad, aby hotovjší byli k té vné odplat, nežli k tlestné zde, aby

vzali v lno neb v klín, to jest v rozum, a v žádost, i v tlo; nebo
blahoslavenství, jež jest nasycení bez nedostatku i rozumu, i vle, i tla,

to naplní i rozum, i pam, i vli, i tlo, a tak i všechny smysly. Tou
mrou odmí Pán Bh, a dá milosrdným to, což oko nevídalo, ucho

neslyšelo, aniž na srdce lidské vstoupilo. A abychme byli milosrdní,

a jisti odplatou, dí dále Spasitel: „nebo touž mrou, kterouž miti
budete", to jest, milosrdn"li initi budete, „odmeno bude vám", to

jest.
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jest, milosrdn odplaceno bude vám. A tak míra dobrá tuto sluje dobrý

skutek milosrdný, jíž kdo mí, vezme odmru milosrdnou, ale míra

zlá sluje skutek zlý, a odmra muka vného zatracení, aneb asného
utrpení.

Tu mají znamenati i ti, kdož jsou dobe živi, a mají býti veseli,

slyšíce od Krista, kterakou mrou bude jim odmeno, i zlí, oekávajíce

pro sebe hrozné odmry; o níž dí Buh v Apokalypsis v 18. k. : „Kterak

velice se chlubila a v rozkoši byla, tak velikou dejte jí muku a lkáni

veliké." To dí o Babylón, jenž jest sbor všech zatracencuv. A tak máme
z tohoto nauení Kristova, že každý, jakož zde živ bude, tak bude jemu

zaplaceno; bude^li mnoho dobrého dobe initi, vezme odmru radosti

mnohé; pakli bude zle živ, bda jemu. Protož dí sv. Pavel: Každý po^

nese neb vezme na své tlo, jako nesl, to jest inil, budto dobré nebo

zlé. Tuto také ml bych položiti o nevrných mrách selských i més
ských, ale bylo by dlouho ; než krátce vz, že pikazuje Buh, ka : Ne^

chtjte initi nic kivého v soudu, v mení, ve váze a v míe; váha

bud spravedlivá a závaží rovná, spravedlivý met, neb strych, neb ber,

neb tvrtce, neb mice. Tu vdti má každý soudce, aby nic kivého
neinil, každý mi, jenž pravidlem, provazem neb loktem mí, a také

kdož váží, nasýpá a nalévá. Opt dí Buh : Nebudeš míti v pytlíku roz-

liných vah, menší a vtší, aniž bude v dom tvém míra vtší a menší.

Váhu budeš míti spravedlivou a pravou, abys dlouho byl živ na zemi,

kterouž dá tob Pán Buh tvj. V ohavnosti má Buh ty, kteí iní ty

vci, totiž, že kiv mí. A opt dí Šalomoun: Ohavnost jest Bohu váha

a váha. Protož kdo chce ne býti ohavný Bohu, i dobe a dávej míru

pravou; nebot i Kristus dí: „Kterou mrou miti budete, touž odm-
eno bude vám."

A že lidé daleko zabloudili od tohoto Kristova nauení, vzvlášt pro

slepé knze, neb preláty, to jest pro biskupy, a pro jiné starší, jakož

byli odstoupili obecní lidé od Kristova nauení pro mistry, pro biskupy

a pro zákonníky, od nich jsouce jako od slepých vedeni, protož aby

ueníci jeho nebyli vdcové slepí, ekl jim podobenství: „I zdali muže
slepý slepého vésti?" to jest, blázen blázna uiti? jako by ekl: Nemže
dostaten bez škody, „pece oba slepí v jámu padají", v jámu híchu
a v jámu zatracení. Jako by ekl Spasitel ueníkm: Nebudete-li tak

v sob zpsobili, jako vám velím, a nebudete-li tak uiti, jak já uím,
tehdy budete vdcové slepí, a jiné zavedete i v hích i v zatracení. Tu
vz, že vdce slepý se nehodí tomu, jenž jest slepý, mluvíme-li i o tlestné

slepot i o duchovní. Slepota tlestná jest nedostatek zraku, slepota du^
chovní jest nedostatek rozumu, a ob slepoty jsou ku pekážce církvi.

Protož posmšná vc, nýbrž i škodlivá: strážný slepý, uitel neumlý,
bhoun kulhavý, prelát zmeškaly, a posel nmý. A že knz nad lidi

ustanovený má býti strážný, protož bda jemu, jest-li v rozumu zlostí

zaslepený, a nejde-li naped v dobrých skutcích, a kulhá-li na stranu

levou.
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levou, žádostí chýle se k híchu, a meškáni lidi v spasení, jsa neumlý
neumje uiti, aneb necht. Jist mnoho jest nyní, pohíchu! tch slepcv!

Protož dí Izaiáš v 56. k.: „Strážní jeho (t. domu Božího) slepí, t. jsou,

všichni neumlí jsou, všichni psi nmí, nemohouce štkati, vidouce mar"

nosti, spíce a milujíce sny, a psi nejnestydlivjší neumlí jsou sytostí.

Ti pastýi neznali rozumu: všichni po své cest uchýlili se každý k svému
'lakomství, od nejvyššího až do nejposlednjšího. Pojdte, berme víno a

naplme se opilstvím, a bude jako dnes taktéž i zítra, a mnohem déle."

To vše Izaiáš o slepých strážných, vdcích a pastýích. Kdož mže roz'

umti, rozumj, nebo by dlouho mi bylo vykládati. Kdož jsou vdci
lidu, a kdo dávají vdce lidem, ti se opatte, a ti také, kteí chtí býti

vdci. Vím, že slepý nechtl by býti strážným pod úmluvou, zameškaHi
by, že by hrad nepátelé slezli, aby byl obšen ; taktéž nebrzo pán který

slepého uinil by povžným : a kterak tehdy žák, neb knz nedostatený

chce býti duší mnohých strážný? a kterak pán smí dáti takému v po^

ruenství mnoho duší? Jist veliká nevra ku Pánu Bohu na obojí

stran, že tak lehce váží cizí i své duše pro tlestný požitek, pro chválu

neb pro píze! Protož zle iní, že se jámy vného zatracení nebojí,

an Pravda dí: „I zdali mže slepý slepého vésti? pece oba v jámu
padnou", t. když tak slepí jsouce spolu jdou.

A že Kristus byl i jest vdce vidomý, jenž byl milosrdný; tak ne^

soudil všeten, aniž odsuzoval ; odpouštl tm, kteíž zle inili, a dával

dobré nauení, i tikrát nakrmení: dv z chlebv a z ryb, a tetí pi
veei svého tla. Protož chce ueníky nauiti píkladem svým, a dí

jim: „Není ueník nad mistra". Jako by ekl: Máte to initi, co vám
velím, abyste byli moji následovníci, jenž jsem mistr váš, a abyste byli

pode mnou jako poslušní, nevzhrdajíce mým pikázáním. Nebo ponvadž
mistr, jenž Bh jest, svých kivd nemstí, t. nepoádn, ueníci, již jsou

lidé, taktéž mají uiniti ; nebo on dí : Vy mne nazýváte mistrem a pánem,

a dobe dít, jist jsem ; nebo sem vám dal píklad, abyste taktéž inili,

jako já inil sem vám. „Není ueník nad mistra", t. není nižádný z vás

nad Krista dstojenstvím a zákona naplnním; „ale dokonalý každý

(ueník) bude, bude4i jako mistr jeho". Jako by ekl: dokonalý v dobrot
každý ueník bude, bude-^li milosrdný jako mistr jeho, nesoud aniž

odsuzuje všeten, a odpouštje vinu, miluje nepátely své, a in tm
dobe, kteí jemu zle iní. A že kdož v tom nenásleduje svého mistra

Krista, není hoden, aby jiného z híchu káral, nebo byl by pokrytec,

ale ne pravý ueník, protož dí k výstraze ueníkm Kristus : „I co vidíš

mrvu v oku bratra svého", to jest, pro vidíš malý hích v svdomí
bratra svého, „a bevna," to jest velikého híchu, „jenž v oku", t. v své-'

domí neb v úmyslu „tvém jest, nevidíš? I kterak moci budeš íci",

t. hodn k polepšení, „bratru svému", t. všelikému bližnímu: „Brate,

nech vyvrhu mrvu", t. hích malý, „z oka tvého", t. ze svdomí neb

z úmyslu, „a ty v oku svém", t. v úmyslu, „bevna", to jest velikého

híchu,
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híchu, „nevidíš? Pokryte!" jenž se zdáš lidem dobrý, jsa zlosyn tajný,

„vyvrhni nejprve bevno z oka svého", t. zbav se nejprve sám híchu
velikého, „a tehdy", t. jsa v oku svém uzdraven, „prozíš, abys vyvedl",

t. dobrým nauením, „mrvu z oka bratra svého", t. malý hích ze sv-*

domí aneb z úmyslu jeho.

V té ei Kristov jest mnoho dobrého zaveno: Nejprve, že má
lovk oko zevnitní tlestné, jímž vidí tlestné vci, po druhé vnitní,

jímž vidí netlestné vci, t. híchy, neb jiné, jež tla nemají. A to oko

nkdy sluje rozum, nkdy úmysl. O nmž ted Kristus mluví v podo'

benství ; nebo tomu každý, jenž má rozum, muže rozumti, že bevno
nemže v oko tlestné upadnouti, aniž kdy upadlo komu v oko, aby

maje je v oku, ekl druhému, aby jemu mrvu vyal. Druhé nauení,

že Kristus pirovnává malý hích k mrv, ale veliký k bevnu. Na
píklad: všední hích jest v úmyslu, jako mrva v tlestném oku; ale

smrtelný jest jako bevno, i. tžší nežli všední, jako bevno jest tžší

nežli mrva. A jako mrva, upadnouc v oko, ne hned oslepí oka, tak

všední hích ne hned zkazí dobrého svdomí ; ale bevno kdyby upadlo

na oko, vyrazilo by oko i zkazilo : taktéž hích smrtelný všechno sv"
domí kazí. Tetí nauení Kristovo, že nemže kárati lovk bližního

svého z malého híchu maje na sob veliký. Protož sv. Jan Zlatoústý

na to slovo : „I co vidíš mrvu v oku bratra svého", dí : Jako by ekl
Kristus : Lépe jest ani uiti ani kárati laika (t. lovka svtského), nežli

uiti a kárati, a sám v káráni státi ; nebo takové uení uitele není

slušné, ale posmšné. Protož každý knz, chce^li uiti lidi, nejprve sám
se u ;

pakli nechce sebe sám uiti a kárati z toho, z eho by jiné káral,

tehdy ani jiných neu, ani nekárej. To sv. Jan.
v

tvrté nauení Kristovo jest, že každý, kdož jiného uí, aby híchu
zanechal, a sám hích má smrtelný vdom, ten jest pokrytec ; nebo
tím uením jako pikrývá ped tím, jehož uí, ten hích, kterýž má.
Protož dí sv. Jan Zlatoústý : Pokrytec jest každý uitel, který prvé ne^

iní dobe, a pak káže ; nebo když dobrým vcem uí, vyznává (t. tím

uením) ped lidmi, že jest spravedlivý ; a že zle iní, híšník jest v sob.
Protož toto dí (Kristus) : Chceš^li svobodn a vrn kárati laika, a vy^

vrhnouti z oka mysli jeho hích, díve svou mysl vyisti ode všeho

zlého, aby, když káráš laika pro híchy jeho, aby zase neml laik, že by
t káral z híchu tvého ; nebo bude se báti tebe, když nic nenalezne,

ím by pohrdal na tob. Nebo híchu velikost má býti vážena po
osob, jež heší; nebo laik uinili veliký hích, malý jest, mrva jest

proti híchu, který hích knz uiní; ale uitel (t. mistr neb kazatel,

jenž uí), jestliže malý hích uiní, proti híchu laika veliký jest, hrozný
jest. To vše Zlatá ústa.

Protož teba jest tm, kteí jiné uí, híchu se piln varovati,

a zvlášt vzjevného, aby mohli svobodn jiné z híchv menších kárati

IÍ2 a
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a cestou je Kristovou jako vrní pastýi vésti ; nebo jinak nebyli by

pasoucí, ale spásající, ne pastýi, ale nájemníci, ne vdcové, ale svd"
cové, ne strážní, ale nedbalí, ne rádcové, ale zrádcové a vlci hltaví.

Dejž Pán Bh, abychme byli milosrdní, jiných všeten nesoudili

ani neodsuzovali, jiným viny odpouštli, a rádi chudým dávali, sami

dobe byli živi, a jiné z lásky, když pobloudí, kárali,

z nauení Pána našeho Jezu Krista, jenž

nám initi tak pikázal!

NEDLE
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NEDLE PÁTÁ PO SV. TROJICI.

Sv. Lukáš v 5. kapitole.

ten as zástupové valili se k íeiíšovi, aby slyšeli slovo

Boži, že on stál podlé íezera Genezaretského. 2. I uzel

dv lodi, any stoji u jezera, rybái pak sstoupivše z nich.
v

vypirali šiti. '\. I vstoupiv na jednu z tch lodí, kteráž byla Su

monova, prosil ho, aby od zem odvezl maliko. A posadiv se.

uil z lodí zástupy. 4. A když pestal mluviti, di k Šimonovi:

„Vez na hlubinu, a rozestete síti své k loveni." S- I odpovdv
v

Simon, ekl jemu; „Miste pes celou noc pracovavše, nic jsme

nepopadli, ale k slovu tvému rozestru sí." 6. A to když uinili,

zahrnuli množství veliké ryb, tak že se trhala sí jejich. 7. 1 ponukli

tovaryš, kteíž bylí na druhé lodi, aby pišli a pomohli jim.

I pišli a naplnili ob lodi, tak že se pohižovaly. To uzev

Simon Petr, padl k nohám Ježíšovým, ka; „Odejdi ode mne,

Pane, nebo jsem lovk híšný." 9. Hrza zajisté byla je] obklíila,

i všecky, kteíž s ním, byli, nad tím lovením ryb, kteréž bylí

popadli. 10. A též Jakuba a Jana, syny Zebedeovy, kteíž

byli tovaryši Šimonovi. I dí Šimonovi Ježíš ; „Nebojž se.

Jíž od tohoto asu lidí budeš loviti." 11. A pivezše

k behu lodi , a všecko opustivše, šli za ním.

~IÍ3 SVATÉ
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VAT TOTO EVANGELIUM V PRVÉM
smyslu, jakož ukazuje skutek, jenž se stal, jest dosti

k rozumu snadné ; ale podle smyslu duchovního má
mnoho velikých smysl, míním rozum, jichž se duše

vrná mže darem Božím dovtípiti, znamenajíc nejprve,

že „zástupové valem šli k Ježíšovi, aby slyšeli slovo Boží." Byl dobrý

kazatel Ježíš ; naped inil, potom kázal ; híchy tupil, ctnostem uil, ne"

mocné uzdravoval, híšnice a híšníky mile pijímal, rád s nimi obcoval

s kajícími a híchy jim odpouštl; lež tupil, slovo Boží mluvil; protož

„zástupové valili se k nmu, aby slyšeli slovo Boží". Zástup tchto

pouš od Ježíše neodlouila, hlad neodehnal, knžská kletba neodstrila,

ani potom hrza smrti nezastrašila. I dí správn evangelium, že „zástu"

pové valili se k Ježíšovi, aby slyšeli slovo Boží" ; i nyní se valí vrní
kesané k Ježíšovi, aby slyšeli jeho slovo.

Dále dí: „A on stál podle jezera Genezaret." Kázal milostivý Spa"

sitel podle jezera na behu a jsa tištn od zástup, vstoupil v lodiku
„a sed uil s lodiky zástupy". V tom ukázal svou velikou pilnost na^

šeho spasení a svobodu svatého kázaní, jenž i na poušti, i podle je^

žera, zálivu nebo podle moe i na moi má míti svobodu, když lidé

chtí slyšeti. A proti tomu knz Zbynk, arcibiskup pražský, s kanov"

niky koupil bullu u papeže Alexandra Pátého, v níž pikazoval, aby

slovo Boží nikdež nebylo kázáno, ani v kaplích, od papež stvrzených,

jen u far a v klášteích a v kanovnických kostelích. A od té bully s Boží

pomocí odvolal sem se k tomu papeži — a on hned po vydání bully

umel, i s kancléem. Potom odvolal sem se k jeho nástupci, Janovi XXIII. ;

u nhož nenalez pomoci k vysvobození slova Božího, odvolal sem se

ku Pánu Bohu, k Ježíšovi, velebnému a spravedlivému biskupu, aby

ten mne soudil ; a káži v mstech, po hradích, na polích, i v lese

a kdybych mohl kde vhodn, kázal bych i na behu, i s lodi, jakož

uinil Spasitel, nám dávaje píklad; nebo dí evangelium: „zástupové

valili se k Ježíšovi, aby slyšeli slovo Boží. A on stál podle jezera

Genezaret."

Tu vz podle smyslu duchovního, že Genezaret jezero znamená ne"

stálost tohoto bydla v svt, v nmž jako na moi jednak jest vzdvih"

nutí vtrem pýchy, jednak dol spadnutí bídou; protož dobe sluje Ge"

nezaret, to jest poátek zrození, nebo ihned v život matky poíná se

tato bída. Také smrdí jako moe a jest v nm boj jednoho lovka
proti druhému, jako v moi mezi rybami, tak že jakož ryba rybu kazí

a jí, tak lovk lovka hubí. Pak stání Kristovo podle moe jest jeho

božská pevnost nade všecka stvoení. Dv lodi dvojí lid, židovský a pO"

hanský, znamenají. Vstoupení Kristovo do lodi Petrovy znamená Kri"

stovo vtlení z židovstva, z kteréžto lodi sed v ctnostech uil vyvolené,

jakožto
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jakožto stojící na zemi. Lov Petrv, na nmž trhaly se síti, znamená

sbor kesan, z nichž nkteí vypadnou. Pomáhání jiných tovaryš

Petrovi jest pohanv obrácených pomoc židovskému lidu. Opuštní
Petra a jeho tovaryš všech vcí, znamená opuštní panování v svt
knžím, jímž mají jíti za Kristem.

Jsou ješt jiná nauení v evangeliu. Pedn, že lidé mají býti pilni

slyšení slova Božího; to se v tom znamená, že „zástupové valili se

k Ježíšovi, aby slyšeli slovo Boží". Po druhé, že kazatel má vyprati své

síti, to jest, e vyistiti, jíž má lidi z moe tohoto svta Kristu loviti,

tak aby kázal istý zákon Boží, ne báchorek, ani lží, ani neužitených

eí, a naprosto nic, ímž by lidi svádl nebo loupil. Po tetí, že kdož

v noci, totiž v híchu smrtelném loví, ten nic sob k spasení neuloví

a zvlášt knz, káže^li v smrtelném híchu. Po tvrté, že kazatel má
povýšiti život nad jiné a hloubji znáti Pána Boha; nebo dí Kristus

Petrovi : „Vez na vysoké", nebo na hlubinu. A když tak uiní kazatel,

tehdy sítí slova Božího, z pikázaní Kristova, vyvlee mnoho lidí z moe
tohoto svta, to jest z pýchy, z hnvu i z smilství i z jiných hích. Ale

síti se protrhnou, nebo mnozí ponouce býti dobí kázáním slova Bo^

žího potom odstupují.

A tu vz, že troje jsou síti : Prvé jsou Kristovy a jsou svazek

ctností v zákonu Kristovu. A ty síti váží se nití lásky svaté v synech

Božích vyvolených, kterážto nit na šest stran musí jíti : nejprve vzhru
k Bohu, pak k lidem, nahoru k svatým v nebesích, dol k svatým
v pedpeklí, na pravici zde k pátelm, na levici k nepátelm, zpt
k otcm svatým, v ped k budoucím. Druhé síti jsou dáblovy: a ty

jsou svazek neestí, svázaný áblovou závistí. O tch sítích dí Habakuk
prorok v i. kap., že dábel vtáhl lid do své íše a zahrnul do sítí svých.

A David dí : „Padnou v síti jeho híšníci." Bda tm, kdo jsou v jeho

sítech ! Tetí síti jsou ustanovení svtská, jež nemají základu v Božím
zákon : a v ty síti lapají i svtští i duchovní. Držmež my se sítí

Kristových, abychme nestali na vky v síti dáblov. Sperme síti lásky;

což sme zmeškali v milování Boha a bližního, omyjme to slzami

a svatým pokáním.

Ješt znamenám v evangeliu Kristovu velikou pokoru, že prosil

Simona, aby od zem, totiž od behu, maliko lod odstril. V tom uí
pány a preláty, aby radji pokornou prosbou a napomenutím své pod-'

dané v poslušenství vedli než ukrutenstvím ; nebo dí Seneka pohan,
že ušlechtilá jest mysl lovka, leheji se dá vésti než táhnouti. Protož

moudí nejprve pkn prosí a napomínají, ale blázniví ukrutn pika-*

zují; jimž dí Ezechiel prorok v 34. kap.: „S ukrutností pikazovali ste

a mocí." Také znamenám Petrovu pokornou e, že dí: „Pikazateli !**

Hle, Kristus prosí a Petr za pikázaní pijímá; protož dí : „pes celou

noc pracovavše nic nepopadli sme; a pece na tvé slovo", totiž pošlou^

chaje tvého slova „rozestru síti". Uinil Petr vli Kristovu, mnoho ulovil

;

padl
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padl „ke kolenm" nebo k nohám Ježíšovým, ka: „Odejdi ode mne,

nebo lovk híšný jsem." Jako by ekl : nejsem hoden pro híchy své,

abys ty se mnou na lodi byl. Tu jest nauení každému lovku, kterýž

napomínáním svým, kázáním neb uením mnoho lidí k dobrému pi^

vede, aby padl na svá kolena k Ježíšovi a jemu chválu vzdal a ne sob,

pamatuje, že dí Kristus v 17. kap. sv. Lukáše: „Když uiníte všechny

vci, kteréž jsou pikázány vám, rcete : „Sluhové nestatení jsme!" Ale

tu vz, že když dí Petr : „Odejdi ode mne. Pane !" dí sv. Augustin, že

Petr blázniv a sprostn mluvil: jako by nemocný lékai, když k nmu
pišel a uléiti ho chtl, jemu byl ekl: „Odejdi ode mne, nebo

jsem nemocen!" To Augustin. Ale že Petr z po^

kory ekl, Kristus pokorný s ním zstal

;

jemu chvála na vky! Amen.

NEDLE
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Sv. Matouš v 5. kapitole.

ten as ekl Ježíš uedlníkm svým: „Amen, pravím

vám: Nebude^lí hojnéjSí spravedlivost vaše nežli zi"

konník a farize, nikoli nevejdete do království nebe^

ského. 21. Slyšeli jste, že íkáno jest starým: Nezabiješ. Pakli

by kdo zabil, povinen trpti soud. 22. Ale já pravím vám: Že
každý, kdož se hnvá na bratra svého bez píiny, musí trpti

soud. Kdož by pak ekl bratru svému: Ráchá, povinen bude

ped radou státi. A kdož by ekl; Blázne, musí pekelný ohe
trpti. 23. Protož obtoval^lí bys dar svj na oltá, a tu bys se

rozpomenul, že bratr tvj má nco proti tob: 24.

Nechejž tu daru svého ped oltáem a odejdi;

prvé smi se s bratrem svým, a po^^

tom pijda, obtuj dar svj."

Kki MILOSTIVÝ
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ILOSTIVY NAS SPASITEL, CHT
v pravou lásku své ueníky uvésti, jíž království

nebeské se otvírá, uí je, aby se ani na bratí zle

nehnvali, ani jich zle nepopouzeli, ani jich neha^

nli, a tak naprosto aby nezabíjeli. Pakli se komu
pihodí, že proti bratru se proviní, velí Spasitel,

aby když vzpomene, nic neobtoval, le jestliže díve smíí se s tím,

proti komu se provinil. A že toho neplnili misti a zákonníci, protož

dí Spasitel svým ueníkm, a tak všem kesanm : „Vru pravím vám

:

nebude^i hojnjší spravedlnost vaše, nežli mistrv a zákonníkv, ne"

vejdete v království nebeské." Tu vz, že misti sluli ti, již zákon Boží

vykládali lidem, kterak mají rozumti. Ale zákonníci sluli ti, kteí nad
obec vytrhnuvše se zvláštním zvykem, i roucho mli zvláštní, i zvyky

jiné : jakož i nyní jsou dv roty, totiž misti a zákonníci, a dej Pán
Bh, aby nebyli horší nežli oni ! Oni nejvíce se milostivému Spasiteli

protivili; protož nazval je Kristus hadovým pokolením, syny dáblo"

vými, pokrytci, pokolením nevrným, cizoložným a nejhorším. Pokrytci

proto, že se ped lidmi zdáli jako spravedhví, a inili se jako spraven

dliví, nejsouce
;
protož dí Spasitel ueníkm : „Vru pravím vám ; nebu",

de^li hojnjší," t. vtší, „spravedlnost vaše nežli mistrv a zákonníkv,
nevejdete v království nebeské."

Tu vz, že spravedlnost jest ctnost, jíž lovk dá každému, co na

koho písluší; a tak když dá Bohu lovk, což na nho písluší, totiž

slávu, poctivost neb poslušnost, drže všechna jeho pikázaní, tehdy jest

yf<« k Bohu spravedlivý neb spravedlivý. A že nemže tak býti spravc

'//^^dlivý, aby ihned i bližnímu nebyl spravedlivý, protož dá bližnímu, co na

nho písluší ; a že písluší k bližnímu, aby ho miloval jako sama
sebe, peje jemu dobrého jako sob, a nein jemu kivdy, a tak ne"

hnvaje se na nho bez viny, aniž íkaje jemu rachá ! neb blázne

!

tehdy jest k bližnímu spravedlivý. A že misti a zákonníci ne tak se

mli ku Pánu Ježíši, nebo ho nectili jako Boha, pikázaní jeho nedr"

zeli, ani jako bližního milovali, ale hnvali se nadarmo na nho, a í"

káli jemu blázen, opilec, žrá, dábelník. Samaritán, svdce, rouha, a že

není od Boha, protože svátku jich nesvtí, protož byli nespravedliví

i k Bohu i k bližnímu. A že uili lidi, jen aby nezabíjeli, ale hnvu se

nebránili, protož byli i v skutku i v uení ped Bohem nespravedliví,

akoli se zdáli ped lidmi spravedliví. Protož oznamuje jich nesprave"

dlivosti Spasitel, cht, aby ueníci jeho byli spravedliví, dí : „Vru pravím

vám: nebude^li spravedlnost vaše hojnjší nežli mistrv a zákonníkv,
nevejdete v království nebeské." Nebo jich spravedlnost byla omylná,

že se domnívali, jako by jen skutek zlý byl hích smrtelný a Božího

pikázaní pestoupení, a zlé myšlení že by nebylo hích smrtelný; ale

ueníkv

r
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ueníkv Kristových|má býti spravedlnost, aby se i zlých myšlení va^

rovali. Protož dí dále: „Slyšeli jste, že eeno jest starým: Nezabiješ !

nebo kdož zabije, hoden bude soudu. Ale já pravím vám, že každý,

kdož se hnvá na bratra svého, hoden bude soudu."

Tu vz, že zabití lovka mže býti nkdy dobe, a nkdy zle:

Dobe, když z pikázaní Božího, ádem a z lásky, zlého lovka soudce,

neb obec, neb jiný nkdo zabije; nebo dí Bh v knihách Levitici

v 24. k. : Kdož láti bude Bohu, smrtí zemi ! A že dí evangelium

:

„eeno jest starým : Nezabiješ !" v knihách Exodi v 20 k., „nebo ^ l^
kdož zabije, hoden bude soudu", t. aby byl odsouzen k smrti ; nebo ZrZ/ &^^
dí Bh v knihách Levitici v 24. k. : „Kdož bude bíti lovka a zabije, ^/V^ oy^
smrtí zemi ! Kdož uiní ránu kterému svému mštnínu, jakož uinil, —
tak i jemu se stane: zlomení za zlomení, oko za oko, zub za zub dá;

jakouž uiní poskvrnu, takouž aby trpl, bude pinucen." Proti tomuto

Božímu ustanovení jsou obyejné knížata, páni i mšané, již vražedl^

niky zle propouštjí na penzích, sami je berouce, aneb peníze za o
klad odsuzujíce. A kde u zmeka nauili se, aby za sedláka dali pt
kop? i tak''li jest lacin lovk, jenž stojí za veškeren svt? Kde vzali

nauení, aby mštnín byl dražší desíti neb pti kopami nežli sedlák?

a panoš dražší tyrycíti kopami nežli mštnín ? a pán padesáti nežli

panoš ? Bh váží lepšího více : bude''li sedláek svatý, a zabije ho vlá^

dýka bez viny, jako Kain Ábele zabil, a panoš bude zlý zabit od dru'

hého také od zlého, i zdaliž Pán Bh neváží si více svatého sedláka, - ^&**--*yjf/
f^/

nežli panoše zlého ? Také nevím, kde se nauili soudcové, dávati pokání ^
vrahu, aby šel neb jiného najal do íma a do Cách za toho, jehož ne"

vinn zamordoval ; pro nesoudí jako Bh pikázal, ka : Kdož zabije

lovka, smrtí zemi! Psáno jest, že prorok ekl králi židovskému
Achabovi, že propustil Benadab, krále Syrského : Toto dí Pán : Proto

že jsi propustil muže hodného smrti z ruky své, bude duše tvá za jeho

duši (t. život za život), a lidé tvoji za jeho lidi. A to se stalo, že zabit

jest, a lidé jeho zavraždni. Opt král Saul, že nezabil Agaga, krále

Amalechitského, zbavil ho Bh království, a potom zabit jest od po"

hanv. A kterakž tehdy neheší nynjší soudcové, kteí vrahy zle pro"

pouštjí na penzích, neb pro píze? ano Bh dí : „Nezabiješ!" totiž

bez viny a neádn lovka; „nebo kdož zabije, hoden bude soudu",
t. aby ho odsoudili podlé písma Božího, jež dí : Kdož bíti bude lovka
a zabije, smrtí zeme.

A uvažovati má lovk to pikázaní : „nezabiješ", aby nezabil lo"
veka na tle, ani sám tepa, ani radou, ani ponuknutím, ani otrávením,
ani odsouzením, ani nebránním, když mže ochrániti ; aby nezabil

kdo ani kterým pivolením k zabití lovka nevinného, ani pobráním
statku, pro nž (pro pobrání) by hladem zemel, ani zadržením
almužny. Nebo dí sv. Ambrož: Krm chlebem laného, nekrmil''li

si, umoil si, to jest, zemeWi hladem. A sv. Pavel dí k ímanm
Kk2 v 14.



268 Evangelium XXXIX.

v 14. kap. : Nechtj krmí svou toho ztratiti, pro nhož Kristus zemel.

A tím míní, jakož tudíž píše sv. Pavel, abys zlým. píkladem neuvedl

v zatracení lovka, pro nhož Kristus zemel ; nebo zabití na duši

híchem jest tžší nežli na tle. Protož má lovk velmi se vystíhati,

aby nižádného nezabil na duši zlým uením, zlou radou, zlým pí^
v

kladem a zmeškáním dobrého nauení. Protož dí sv. eho, že kolik

lidí zavraždíme zlým píkladem a zmeškáním, tolika hodni jsme smrti,
y

A neví-'li kdo ehoovi, ale v Kristovi, jenž dí v 18. k. sv. Mat.

:

Kdož pohorší jednoho z tchto malikých, již ve mne ví, hodno jest

jemu, aby zavšen byl žernov oslií (jímž osel neb oslice mele obilí) na

hrdlo jeho, a byl pohížen v hlubokosti moské. O milý Kriste! Kdyby
každý, kdož jiné pohoršuje zlým píkladem, byl tak utopen, málo by

knží a zákonníkv zstalo, ponouce od papeže až do nejmenšího, jenž

jest peliv lakomství, pýchy a smilství ! A kam by se dli kubnái
knží i mniši, a my moe nemáme? a snad s ženami svými, kdyby
mli s žernovy v potoce topeni býti, zastavili by potok, a uinili by
rybník ! Dej, Pane Kriste ! a nejsouce na tle utopeni, kají se i s ku"

bnami, aby nebyli na vky v pekle pohíženi. Dej také, milý Kriste

!

a tebe poslouchajíce, všichni držíme práv to pikázaní : „Nezabiješ !**

Dále dí Kristus : „Ale já pravím vám, že každý, kdož se hnvá na

bratra svého, hoden bude soudu." Tu vz, že jeden jest hnv dobrý,

k nmuž lovk jest zavázán pod vným zatracením ; nebo dí Bh

:

Hnvejte se, totiž na híchy, a nechtjte hešiti. Protož dí sv. Jan ZlatO"

ústy : Nkdy se hnváme hodn a laskav; nebo nebude^li hnv proti

híchm, aniž uení bude plátno, aniž soudy prospjí, aniž híchové

budou zkroceni
; protož spravedlivý hnv jest matka poslušenství. Protož

netoliko neheší, kdož se s píinou hnvá, ale zasluhuje ; nebo nehn^
vá''li se, heší. Nebo shovní nerozumné híchy rozsívá, zmeškání krmí,

a netoliko zlé lidi, ale i dobré volá k zlob. Tolik Zlatá ústa. Pak druhý

hnv jest zlý, a ten jest nezízená žádost pomsty. A tak když kdo bez

viny žádá njaké pomsty na svém bližním, tehdy se hnvá; pakli on

jest vinen a tento se sám mstí, tehdy opt se hnvá, a tak pestupuje

Boží pikázaní a jest hoden soudu. Protož dí Spasitel : „Ale já pravím

vám", netoliko abyste nezabíjeli, „ale že každý, kdož se hnvá na bratra,

hoden bude soudu", t. aby byl souzen k vnému zatracení. A vz, že

když se na koho hnváš pro hích, sám nemaje do sebe híchu smrtel"

ného, tehdy ho práv miluješ ; ale když se na pro hích nehnváš, tehdy

ho nemiluješ, a docela táhneš^i ho k híchu, neb pivoluješ^li jemu.

Protož vz, že lovka zlého máš milovati, ale zloby jeho nemilovati;

protož dobe rozvažuj Boží stvoení, a to miluj, t. lovka, a hích roz^

umem znej, a toho nemiluj, ale na se hnvej. A tak poznáš, jakož dí

sv. Augustin, že jiné jest se hnvati na bratra, a jiné na hích, a že na

bratra se nehnvá, kdož se na hích hnvá. Ale díš: Ponvadž hnv
zlý jest žádost neádná pomsty, tehdy nesluší žádati pomsty na bratra,

jenž
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jenž jest vinen. Tu vez, že rozlin lovk mže poblouditi v žádosti

pomsty : nejprve, žádáni na nevinného ; po druhé, žádá-li mimo ád od

Boha vydaný ;
po tetí, žiáiAi pro svou pomstu, neb pro chloubu svou

;

a pro každý taký hnv hoden jest lovk soudu.

Dále dí Kristus : „A kdo dí bratru svému : Rachá ! hoden budeo
souzení." Tu vz, že „rachá", jakož dí sv. Jeroným, židovské jest slovo,

a tolik jest eeno z hnvu, jako bys ekl: „bezmozký", ale sv. Augustin

dí, že „rachá" jest znamení, jímž lovk ukáže hnv srdený: jako oí
mrknutí, nosu ukivení, neb úst ukivení. A tak když kdo hnv uka^

zuje, ka : Bu ! neb : Mrau ! neb kterakkoli jinak, neb oima ukáže,

neb jazyk vyplazí, ústa zkiví, neb pípek, jiní íkají cíbek, proti komu
uiní, ten svému bratru íká rachá, a jest hoden odsouzení. Dále dí

Spasitel : „A kdo dí", t. bratru svému : „Blázne !" rozumj, když dí

z hnvu ku potupení, „hoden bude pekelného ohn". To mají uvažo^

váti hánci, a zvlášt knží a žáci, kteí vadíce se o obroí, vypisují na

sebe, což mohou nejhoršího. Také mají to uvažovati ti, kteí píší na

druhé divná hanní, když jim dluhu neplatí ; a také všickni, kteí jiné

hanjí. O, ponvadž kdo dí bratru svému, t. kterémukoli bUžnímu, ze

zlosti : Blázne ! hoden jest vného ohn, i kterak ti nejsou hodni, kteí

bližního nazývají kacíem, nevdouce na nho kacíství? a zvlášt na^

zývají^i ze závisti, protože jich híchy tupí, jako nazývali knží a zá^

konníci Krista bludným a kacíem.

Také uvažovati máme, že Kristus v tomto evangeliu položil ti

stupn híchu: prvý stupe, hnv toliko v srdci; druhý, hnv v srdci

s ukázáním znamení zevnit; tetí jest hnv s laním neb s hanním
eným neb psaným; takže lovk hnv má v srdci, potom ukáže jej

znamením, a po tetí vymluvením rozumným neb vypsáním. Prvý stupe
hích veliký ; druhý vtší, tetí nejvtší. Taktéž položil Kristus ti stupn
pomsty: soud, odsouzení, ohe vný. Tmi temi vcmi znamenal Kristus

muku pekelnou, k níž bude lovk nejprve souzen, po druhé odsouzen, a

po tetí ohnm muen ; a tak souzení bude tžké, odsouzení tžší, a ohn
trpní nejtžší. A tu trojí pomstu bude lovk každý nekající trpti za

hích smrtelný, akoli jeden híšník více bude trpti nežli druhý. A že každý

z tch tí stup híchu mže se lovk káti, a také mže se jich ne"

dopouštti, protož Kristus dí: „hoden bude soudu, hoden bude odsou*-

zení, hoden bude vného ohn." A nedí: „hoden jest", jen kdyby se

nekál na konec; nebo nižádný híšník, heše myslí, slovem, neb skutkem,

není konen zatracen, jen jestliže se na konec nebude káti. Protož aby
lovk ml hojnjší lásku k bližnímu svému; v srdci, i v slov, i v skutku,

a jest^li jemu co vinen, aby pokorn odinil. A že všechny skutky bez

lásky jsou Bohu nevzácny, protož má lovk díve v lásce býti, a pak jiné

skutky initi
; protož dí dále Kristus : „Obtuješ^li dar svj k oltái a tu

vzpomeneš, že bratr tvj má nco proti tob, opus tu dar svj ped oltá^

em a jdi díve k pokoe bratra svého a tehdy obtovati budeš dar svj."

Kk3 Tu
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Tu vz, že v každém skutku našem ti vci máme znamenati : totiž

chválu Boží, prospch bližního a své zasloužení. A a nejdíve máme
zítí k Boží chvále, pece milostivý Pán nechce chvály míti od nás bez

našeho prospchu a bez našeho bližního prospchu. Protož dí sv. Jan
Zlatoústý : „\iz milosrdenství Boží, jež více hledí k lidskému prospchu,
než k své chvále; nebo více miluje svornost kesan nežli své dary.

Protož dí : „Obtuješ''li dar svj k oltái" atd. Z toho máš, že nižádná

obt není vzácná Bohu bez lásky. A to máme my knží vážiti, abychme
nepistupovali k oltái, máme^li který hích do sebe smrtelný a vzvlášt

hnv v srdci, a bližních popuzení ze zloby a hanní ; nebo dí Spasitel

:

„Obtuješ^i dar", totiž míníš^i v srdci obtovati kteroukolivk vc Bohu
neb kterýkolivk skutek uiniti, „a ty vzpomeneš, že bratr tvj" kterým

kolivk „má nco proti tob", totiž že ty jsi jemu vinen, „opus tu dar

svj", to jest neobtuj, aniž i kterého skutku, „ale jdi díve, poko se

bratru", to jest ui dosti naped Bohu a bližnímu ; nebo tak smíre se

s Bohem a s bratrem, budeš míti Boha ku pomoci i bratra, abys ádn
obtoval Bohu kterýkolivk dobrý skutek

;
protož dí Spasitel : „a pak"

neb „tehdy pijda, obtovati budeš", totiž dstojn „dar svj", totiž skutek

dobrý. Hle, tu máš jistého biskupa Ježíše, jenž nedí: ,Dej mi a já t
rozheším toho, cos uinil proti bratru svému* ; alcbrž nechce nic od

tebe vzíti, až bratru povolíš a s ním se smííš. Ne tak iní (pohíchu
!)

všichni knží; nebo mnozí velí sob dáti a potom bratru nahraditi,

anebo eknou: „Já t toho rozhešuji."

Ale snad díš : „Bratr, jemuž jsem vinen, umel
; po druhé : nevím,

kde jest ; po tetí, že nechce smlouvy
; po tvrté, že snad se neopova"

zuješ jemu se ukázati; po páté, že nemžeš jemu dosti uiniti. Tu vz,

že neobtžuje Spasitel nižádného neslušnou vcí; protož míní Kristus,

aby lovk odinil bližnímu, když slušn mže, aby nanm nescházelo,

a také když znamená, že by bližní nebyl ke zlému popuzen. Protož

k prvnímu dím : „UmeHi jest bratr, ale Bh jest živ, jemuž vzvlášt

má se lovk pokoiti ; a uiniHi jest kivdu bratru na statku a má
ím nahraditi, tedy má dítkám nebo pátelm nahraditi. Totéž neví^li,

kde jest a též, jestli daleko, že nemže slušn k nmu pijíti. A pak
nechce^i slyšeti a pijmouti dosti uinní, jakož dí tetí kus, již tento

nebude jemu vinen ; le jestliže by potom chtl pijmouti, tehdy má
vždy ochotn dosti uiniti. Pak po tvrté, když neodvažuje se jemu uká^

žati v zavinní, neb mohlo by snad mnoho zlého z toho vzjcvn pi^

jíti, tehdy musí opatrn uiniti nebo skrze jiné lidi: jako vzaWi co,

aby vrátil totéž nebo tolikéž; pakli jest jiné zavinní, jako že mu dceru

zprznil neb manželku, tehdy mleti s tím a Bohu se pokoiti a dosti za

hích uiniti. Páté — to se samo vymlouvá : nebo, pokud nemže dosti

uiniti, Bohu to má poruiti, nebo jemu má býti díve každá náhrada.

Nebo on jest, proti nmuž jest nejdíve každé zavinní a tak proti

každému lovku
;
protož nemže nižádný dosti Bohu uiniti, až dosti

uiní
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uiní jemu i každému jeho stvoem', proti nmuž zavinil. Protož nemá
lovk viti knžím a zákonníkm v tom, když praví, že má jim

lovk penzi dosti uiniti, jakož oni žádají na zpovdi.

Ale má vdti lovk, že nejvzvláštnjší a nejpístupnjší skutek

k dosti uinní híšníku jest míti srdce skroušené. Nebo dí David:

„Obt Bohu duch zarmoucený, srdce skroušené a pokoené." A ta obt,

duchovn k oltái duše dána, více by prospla i tomu híšnému i vší

církvi svaté než obt tlestná, již by položil na oltá kamenný v ko^

stele ; nebo ponvadž lovk híchem uin proti Bohu iní proti vší

církvi svaté, tak že jí utrhne v sob pomoc, protož má zase dosti uí-'

niti církvi svaté, již navrát se, aby v nebesích svatí mli radost a v zemi

i v pedpeklí mli pomoc. Umež se správn obtovati, tak abychme

nejprve híchu se vystehli
;

pakli sme zhešili, abychme ihned ducha

skroušeného a srdce pokorné Bohu obtovali na oltái vnitním, o nmž
dí Bh : „Ohe bude hoeti na oltái mém, jenž nikdy neuhasne." Ohe
ten jest milování Boha a bližního, to nemá nikdy uhasnouti v duši

lovka. O tom ohni dí Spasitel : „Pišel sem, abych pustil ohe v zemi

a co chci jen aby hoelo," t. srdce tím ohnm. A k tomu ohni, jakož

dí Bh, má pikládati knz, aby hoelo. Kdež vezmeme lepšího knze,
aby ten ohe v nás zachoval, než jest Ježíš, knz náš veliký ? Jenž uí
nás, abychme mli vtší spravedlnost než misti a zákonníci, abychme
nezabili nižádného, ani se nehnvali darmo, ani nedávali znamení hnvu,
ani nehanli bratra svého

; pakli sme co zavinili proti nkomu, ale

abychme odinili a potom obt, to jest dobrý skutek, na oltái duše

Bohu obtovali. Obt prvá, híchu želení srdené ; druhá Boha milo^

vání ; tetí, modlitba ; tvrtá k bližnímu uiniti milosrdenství
;

pátá

v dobrém setrvání. Kdož ty obti dává Bohu, ten neukazuje se ped
Bohem bez obti prázdný ; nebo dí Bh : „Neukážeš se pede mnou
prázdný." To knží na svou misku takto vykládají : „Neukážeš se

v kostele bez ofry, ale s ofrou u oltáe !" Vím to, že dobe iní, kdož

oferují; ale my zle iníme, když ofry lakom žádáme. Dejž

milostivý Spasitel, abychme tak uinili, jakož v tom^

to evangelium nám rozkázal! Amen.

NEDLE
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Sv. Marek v 8. kapitole.

ten as, když zástup veliký byl s Ježíšem a nemli, co

by jedli, svolav Ježíš uedlníky své, ekl jim ; 2. „Lítost

mám nad zástupy; nebo jíž ti dni trvají se mnou, a

nemají, co by jedli. 3. A rozpustím^li je lané do dom jejích,

zhynou na cest; nebo nkteí z nich zdaleka pišlí/* 4. Odpo*^

vdli mu uedlníci jeho: „I odkud bude moci kdo tyto nakrmiti

chleby zde na poušti?" 5. I otázal se jich: „Kolik máte chleb?"

A oni ekli: „Sedm." 6. I kázal zástupu posaditi se na zemi.

A vzav tch sedm chleb, díky uiniv, lámal a dával uedlníkm
svým, aby pedkládali. I kladli ped zástup. 7. A mli rybiek

maliko. Jichž požehnav, kázal i ty ped n klásti. 8. I jedli a nasy^

cení jsou ; a sebrali, což pozstalo drobt, sedm koš.

9. Tch pak, kteíž jedli, bylo okolo

ty tisíc. I propustil je.

SPASITEL
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PASITEL NAS PODLE TOHOTO EVAN.
gelia ukázal, že jest pravý Búh a pravý lovk: Bh
že mnoho lidu nasytil z mála chlebúv ; lovk, že ob^

coval tlestn s lidmi. A ukázal také i pilnost svou

k našemu spasení, že ti dni kázal na poušti, i milo^

srdenství, že ekl: „Líto mi jest zástupu." Dal také

nauení knížatm duchovním i svtským: prvé, aby

se tázali, kdy co chtí užiteného uiniti. Hle dí evangelium : „Svolav

ueníky své, ekl jim: Líto mi jest zástupu!" Tu dí výklad: Svolává

ueníky, aby nauil povýšené dávati rady menším jich. Druhé nauení,

aby knížata, páni a preláti byli k svým lidem milosrdní, v nouzi jim

dali jísti, aby nezhynuli; a knží vzvlášt, aby chléb, kterýž mají od nho
za almužnu, aby ped chudé kladli. Tetí nauení, aby ostatky zbírali

a dávali chudým, aby nezahynuli. Ale ty ostatky nyní radji dávají

psm nebo sviním, nežli chudým Kristovým údm : a tím zpsobem
ukazují, že jsou jim psi milejší než chudí! To k evangeliu, jakož slova

' f v »

nalezl.

Duchovní nauení jest, že biskup, fará neb jiný knz nad lidem

ustanovený, má jako Kristus býti pilen kázaní a klásti slovo Boží ped
lid, aby nezhynul na cest, jíž jíti má k radosti vné; a lid aby ti

dni trpl, to jest, od híchu se odchýle, jakož dí sv. Augustin, k Bohu
se myšlením, mluvením i skutkem obrátil ; nebo tch milostivý Spasitel

dom bez pokrmu laných nechce pustiti, aby nezhynuli na cest. Nebo ^ /' '

ri r >

obrácení a kající na cest by tohoto svta zhynuli, když by Božího slova >

nepožívali; protož mají býti Božím slovem napomínáni. To Augustin. / /' ,/,

A opt dí: „O kdybys ekl, pane Ježíši! o nás: Nechci, aby laní zhy^

nuli! Ale ra nám dáti pokrm, abychme k cest, jež do vlasti nebeské

vede, mohli pijíti; nebo ninozí v té cest hynou, ale jen ti, kteíž

s tvého stolu krm nepožívají." To Augustin. Váží také sv. Augustin,

že dí Spasitel: „Pustím^li je lané do domu jejich, zemdlí na cest;

nebo nkteí z nich z daleka pišli." A dí takto : „Jist velmi má vážena

býti milostivá e, kteráž 2 úst Pravdy vyšla, jež dí: „Nkteí z nich

z daleka pišli." Nebo jest nkterý lovk, jenž nic kivého a nic tles-
ného porušení neokusil, k Boží služb chvátal; ten z daleka nepišel,

nebo svým neporušením a svou nevinou velmi z blízka byl. Nkterý
nižádnou oplzlostí, nižádnými nešlechetnostmi nejsa poskvrnn, le man"
želství zkusiv k služb duchovní se obrátil ; ten nepišel z daleka, nebo
požíval manželství dovoleného a neslušnými vcmi nevzbloudil. A nkteí
po tlestných híších, nkteí po kivých písahách, nkteí po krádeži, n"
kteí po vraždách ku pokání se vracejí a k Boha všemohoucího služb se

obracejí. Jist ti z daleka ku Pánu se navracejí! Nebo, ím kdo více

pobloudil, tím dále od Pána odstoupil; nebo syn marnotratník, jenž

Lli otce
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otce opustil, odešel do vlasti daleké, v níž svin pásl; nebo híchy
krmil. Protož dány budte pokrmy i tm také, již z daleka picházejí.

Nebo obráceným híšníkm pokrmy svatého nauení mají býti dány,

aby v Bohu byli posíleni a sil nabyli, kteréž svými híchy potratili;

jimž tím více jest od kazatel potebí svatým uením nasycenu býti,

ím více jsou híchy zemdleni a nazpt se navrátili." To vše sv. Augustin.

A týž smysl klade i svatý Bda i svatý Remigius.

Dejž milostivý Spasitel, aby ti, kteí jsou z daleka, to jest z veli^

kých hích, již nezhynuli; a kteí ješt nepišli k Ježíšovi, aby se na^

vrátili a jeho chleba duchovního požívali: jeho slova i tla, jsouce ti

dni s ním, to jest, majíce pravou víru, nadji i lásku k nmu; nebo
tak šednouce na zemi, to jest, žádosti tlestné potlaíce, jedli by ze sedmi

peccnc, to jest, úastni by byli sedmi darv ducha svatého, jichž udílí mi^

lostivý Spasitel, dávaje každému podle své vle, aby jsa

nasycen každý vyvolený, s ním v radosti

na vky odpoíval. Amen.

NEDLE
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Sv. Matouš v 7. kapitole.

ten as ekl Ježíš uedlníkm svým: 15. „Piln se va"

rujte falešných prorok, kteíž picházejí k vám v rouše

ovím, ale vnit jsou vlci hltaví. 16. Po ovocích jejich pO"

znáte je. Zdaliž sbírají z trní hrozny, aneb z bodláí fíky? 17. Tak
každý strom dobrý ovoce dobré nese, zlý pak strom zlé ovoce

nese. 18. Nemže dobrý strom zlého ovoce nésti, ani strom zlý

ovoce dobrého vydávati. 19. Všeliký strom, kterýž ncncsc ovoce

dobrého, vyat a na ohe uvržen bývá. 20. A tak tedy po ovo^ v/

cích jejich poznáte je. 21. Ne každý, kdož mi íká:

Pane, Pane, vejde do království nebeského,

ale ten, kdož iní vli Otce mého,

kterýž v nebesích jest."

LI2 SPASITEL
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PASITEL MILOSTIVÝ, ZNAJE VŠECH.
ny vci, minulé i budoucí, a jsa nesmírn dobrý, maje
lásku k svým vyvoleným, vystíhá je od budoucích

5,
pronásledování, jež by mohli potkati od falešných

prorokv; o nichž praví, že jsou pokrytci, ka, že

^^^^ix jsou vlci lapaví neb hltaví v rouše ovím, to jest ve
'**' jménu kesanském, v dstojenství knžském, a

v ei sladké. A že jsou vlci hltaví, jest tento dkaz, že konec, pro

který pracují, o njž stojí a s nímž mimo jdou, jsou peníze. A tak

preláti, kazatelé, knží, mniši, zákonníci, kteí drží jméno kesanské a

dstojenství, kteréžto sluší ovcím Kristovým, a hledí k lakomství roz-'

linými zvyky, lapajíce lidský statek, všichni tací jsou falešní proroci,

protože jiné ukazují v skutcích, a jiné ve jménu a v dstojenství; a

jsou vnit vlci hltaví, že žádost jich jest k lakomství. Origenes dí : Oni
byli díve falešní proroci, kteí se protivili pravým prorokm, nuzíce

je až do smrti; jakožto Jeremiáše, Micheáše, a jiné mnohé proroky ; ale

tito ted falešní proroci a falešní kesané kdo jsou, jen ti, kteí pravé

kesany bez milosrdenství nuzí a utlaují, a nkdy, když mohou, i mei
zabíjejí, aneb svými zlými zvyky a píklady? To Origenes. Pak sv.

Ambrož dí takto : O všech mže rozumno býti o tch, kteí jiné

postavou svou a eí slibují, a jiné skutkem ukazují. Sv. Jan Zlatoústý

dí: Všichni kesané proroci slují, kteíž ke království, ke knžství a

k prorokování (t. ke kázaní) mazáni jsou ; nebo nemže nižádný proro^

ckých vykládati rozum, nemaži ducha prorockého. To ekli sme proto,

abychme ukázali, že proroci, o nichž Kristus mluví, doktoi jsou, to

jest uitelé. To Zlatá ústa.

Z tch eí tch tí velikých uitelv vidíš, že falešnými proroky

v tomto evangeliu míní se uitelé a zlí falešní kesané, a vzvlášt ti,

kteí pod jménem svatosti a pod Kristovým hltají statek lidský. Od
nichž velí se Kristus nám ostíhati piln, nejprve proto, abychme se

nedali svésti od následování jeho ; po druhé proto, že jich obcování kazí

jiné ; po tetí proto, že netoliko jich lapání neb loupež škodí lidem, ale

pivolení k té loupeži; a po tvrté proto, že jich zloba pikrytá vr^

ným kesanm velmi jest škodlivá, když se jí nevystíhají. Hle

proto dí Spasitel: „Vystíhejte se falešných prorokv, již picházejí

k vám v rouše ovím," t. jako by byly ovce Kristovy, „a vnit jsou

vlci hltaví;" to jest, úmysl mají lakotný, aby lidi loupili a svádli

po své vli. A zajisté teba jest piln se vystíhati; nebo Kristus dí

v 24. k. sv. Mat.: Mnozí pijdou ve jménu mém, pravíce: Já jsem

Kristus! a mnohé svedou. A opt dí: Vstanou falešní Kristové a falešní

proroci, a dají divy veliké a zázraky. Kdo jsou falešní Kristové? jen

každý ten, jenž jsa zle živ, dí, že jest knz nejvyšší pomazaný, a že má
moc
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moc v zemi s Kristem rovnou, a mže ustanoviti což chce nad zákon

Kristv, a zase promniti; a tak mnohé svede. A má mnoho falešných

prorokv, kteí po svt jedou, aby hltah statek lidský a lapali. A velí

je znáti Kristus, nikoli po rouše, ale po ovoci, to jest po skutcích;

nebo lovk jest jako štp, a jeho skutek jest jako ovoce, jež má po"

chopení v míze a v koenu stromu ; taktéž skutek má základ vnit v Io"

vku, v rozumu a v žádosti, takže jestli rozum pravý a žádost dobrá,

tehdy skutek bude dobrý k spasení; pak^i žádost jest zlá, tehdy bude

skutek zlý. A že falešní proroci zevnit mají vzhled ovcí, protož velí je

znáti po skutcích, jakož dobrota stromu má znána býti po ovoci, ale

nikoli po listí, ani po ke, ani po výšce.

A když budeme peliví toho poznání, uzíme ovoce prelátské : kletbu

na ty, kteí káží pravdu, a na ty, kteí jich zlého pikázaní neplní, neb

že jim po jich vli nedají, co ráí, aneb kteí jim co málo zaviní; mlo
by býti ovoce požehnání, ale jest kletí ervivé, jehož Pán Ježíš nemiluje.

Druhé jich ovoce jest, služby Boží zastavení a zapovzení, ježto by mlo
býti služby rozmnožení. Tetí ovoce jich jest, bohatství hromadní
lakotou a svatokupectvím. tvrté ovoce jest smilství, jímž velmi zervi^

vli. A to tvero ovoce nesou a plodí vzjevn, že jsou v nm dobe známi
i velmi hloupým lidem ; nebo milý Spasitel dí: „Po ovocích jejich po^

znáte je." Nedí: po ovoci, jako po jednom, ale po ovocích, totiž mno^ \J
hých, poznáte je; nebo mnozí jich skutkové ukazují, že nejsou ovce

Kristovy, jako apoštolé, ale jako vlci hltaví, ovcím Kristovým škodliví,

jichž mají se piln vystíhati. Nejprve, když kiv proklínají, aby se té

kletby nebáli, že by jim k spasení škodila. Po druhé, aby jim nevili,
jen v tom, což písmo svaté velí a svtí, a což rozum pravý ukáže, aby
nic proti Bohu pro jejich uení neb pikázaní neuinili. Po tetí, aby
jich v skutcích zlých nenásledovali. Po tvrté, aby jim, když vzjevn zle

jsou živi, svého bohatství nedávali. A jakož dí papežské hodné ustano^

vení, když o kterém jist vdí, že má souložnici neb kubnu, aby pod
kletbou jeho mše neslyšeli : nikoli proto, že by tu Boží tlo nebylo, ale

proto, aby on styd se, nesouložil tak hanebn, a jako Jidáš nebral tla
Kristova nedstojn, a nehešil tíže nežli Jidáš, ale aby se, zanechaje

nevstky, ku pokání navrátil.

A tak ovce Kristovy, znajíce po ovoci falešné proroky, mají se jich

vystíhati, aby od nich nebyly zklamány a v hích uvedeny ; nebo oni

jsou trní, jež vlnu s oviek Kristových de, a bodláky, jež kži Šala^

mounovu rozdírají. Protož nesbírají s nich hdé hrozn, jež by víno daly,

aby duše vrných Hdí obradovalo; aniž sbírají s nich fíkv, jimiž by
sladkostí svou a tuností, totiž hojností lásky, duše své krmih; protož
dí Spasitel: „Zdah sbírají," t. lidé, „s trní hrozny a s bodlákv fíky?" /

jako by ekl
: Nic ! taktéž na nich, kteí jsou trní neužitené a bodláky, '/

nenaleznou lidé útchy duchovní a sladkosti. Dokazuje toho Spasitel,

ka: „Tak," t. jest, že „každý strom dobré ovoce dobré iní, ale zlý

LI3 strom
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strom zlá ovoce iní!" To jest: každý lovk dobrý- dobré skutky iní,

a každý- lovk zlý zlé skutky iní ; dobrý iní pokoru, lásku, víru, na^

dji, a jiné skutky milosrdné, ale zlý iní pýchu, závist, nevru, smilství

a lakotu, a jiné skutky zlé. Dokazuje toho Kristus, ka: „Nemže strom

dobrý ovoce zlého initi, aniž strom zlý ovoce dobrého initi." To jest:

nemže lovk dobrý, jsa dobrý, zlých skutkv initi, aniž lovk zlý,

jsa zlý a dokud jest zlý, dobrých, totiž ctnostných a Bohu libých skutkv
initi. A že oni falešní proroci jsou stromy zlé, trní, a nikoli vinné

kee, bodláky, a nikoli stromy fíkové, protož nemohou initi ovoce

dobrého; vína ne, jež by srdce vrných obveselilo, ani fíkv, jež by
sladkost v duši daly v milování Boha a bližního. A ponvadž nenesou

ovoce dobrého, tehdy musí každý takový jako zlý strom vyíznut býti

ze štpnice Kristovy a v ohe uvržen býti; protož dí Kristus: „Každý
strom, kterýž neiní ovoce dobrého, vyezán bude," totiž, když bude
chtíti pán toho stromu, „a v ohe uvržen." Taktéž každý takový falešný

prorok vyezán bude z církve svaté, oním meem: Jdte zloeení do

vného ohn! a tak v ohe uvržen bude.

A tak milý Kristus položiv, že po ovocích máme je znáti, a ukázav,

že není na nich vína, nebo jsou trní, ani fíkv, nebo jsou bodláky, a

tak že jsou ukrutní a lakotní, a tak i vlci hltaví, a že nemohou ovoce

dobrého míti neb initi, a že zlé iní, protož dí Spasitel: „Protož," t. že

jsou strom zlý, „po ovocích poznáte je." Aniž se div, že nazývá je pro^

roky falešné, trní, bodláky, vlky, i strom zlý, nebo v rozliných sku-
cích mže lovk pirovnán býti k rozliným vcem. Také vz, že jako

ze stromu zlého mže býti dobrý, když by jej štípil, a tak mže initi

ovoce dobré, když bude dobrý : taktéž lovk zlý mže býti dobrý, když

by zloby zanechal, a tehdy mže initi skutky dobré ; a zase mže strom

dobrý zkažen býti, a zlé ovoce initi : taktéž i lovk dobrý mže zkažen

býti, a zlé skutky initi. Ale v tu dobu, když jest dobrý, neiní híchv
smrtelných, jakož i zlý v tu dobu, když jest zlý, nic dobe neiní; protož

dí Kristus v 12. k. sv. Mat.: Kterak mžete dobré vci mluviti, když

jste zlí? To jest: nemžete dobe dobrých vcí mluviti, jsouce zlí! A že

ti falešní proroci jmenují Krista, hodiny íkají, mše slouží, íkajíce asto:

Pane, Bože náš! opt íkajíce k lidem: Pán s vámi! a opt íkajíce:

Ve jménu Pána našeho Jezu Krista ! a domnívají se oni i lidé, že by to

bylo Bohu vzácno, a že by tak vešli v království nebeské, protož Kristus

ukazuje, že se klamou, i dí: „Nekaždý, kdož mi íká: Pane, Pane!

vejde v království nebeské, ale kdož iní vli Otce mého nebeského,

ten vejde v království nebeské."

Tu vz, že jednou dí „Pane" Ježíšovi, kdož srdcem ví, že on jest

Bh; po druhé dí jemu „Pane", kdož to ústy vyznává. A na tom dvojím

není dosti k spasení; ale ponvadž každý, jenž chce spasen býti, má
býti sluha Trojice svaté, protož má pidati tetí „Pane", skutkem ko^

nen pln vli Otce nebeského. A že falešní proroci, akoli dvakrát

íkají:
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íkají: „Pane, Pane!" nedoíkají tetího „Pane", takže neplní konené
vle Otce nebeského, protož nevejdou v království nebeské ! Tu dí Ori^

genes: Slyšte nedbah'! slyšte neužitení! kteíž tak doufáte, že by tím

mli spaseni býti, že kesany slujete, kteí kesanského skutku ne-*

iníte, abyste kesany sluli, aniž zvykv kesanských plníte! K vám,

kdož jste v církvi kesanské, toto jest slovo ! k vám vícím toto mluvení:

Nepomže tob, love, že díš : Pane, Pane ! nesloužíš4i v bázni Bohu,

neplníš^i jeho pikázaní vesele, neplníš^li vší jeho vle, nezachováš^li

se od každé neistoty, ode vší nevry, a nesložíš^li každé zloby. Nadarmo
hlásáš, nadarmo povyšuješ hlasu svého, ka: Pane, Pane! Neposlušenství

svého svdka voláš, nazývaje ho Pánem, a neboje se ho jako pána,

aniž jemu v bázni slouže. Nebo to Pán vzjevn ukazuje ted dí : Ne každý,

kdož mne Pánem jménem ctí, ne každý, kdož bez skutku, jen jménem,
ústy Pánem nazývá, vejde v království nebeské ; ale kdož skutky mému
jménu hodné iní, a obcování hodné k mé svatosti plní, ten vejde

v království nebeské. To Origenes.

Hle ted vidíme, že víra, a ústy vyznání víry lovka nespasí, bez

naplnní vle Boží ; nebo dí sv. Jakub, že víra bez skutkv mrtva jest.

A že knží zlí iní skutky mnohé, jež bez lásky jim k spasení ne^

prospjí, akoli jiným vrným prospjí, nikoli knžskou zásluhou, ale

že oni od zlých knží dstojn pijímají : jako kest, slovo Boží, a jiné

posvátné vci; protož mnozí lidé sprostní jsou jako ovce pokorné

Kristovy, jež mají se vystíhati tch knží, jako falešných prorokv,
aby nebyli lstiv s cesty Boží svedeni, a jako od vlkv hltavých, aby

nebyli na bohatství od nich sndeni, a jako od trní a od bodlákv, aby

nebyli od nich pobodáni ; a sami také mají peliví býti, aby tací nebyli,

a vzvlášté aby nebyli strom zlý, jenž bude vyezán a v ohe uvržen.

Toho kdož se chce vystíci, má tikrát íci : Pane, Pane, Pane ! Spasiteli

svému; to jest: srdcem viti v Krista, ústy vyznati Krista i pravdu
jeho, a po tetí skutkem naplniti vli jeho až do smrti. Toho vení, vy^

znání, i naplnní ra nám dopomoci Bh milosrdný,

skrze zásluhy Pána našeho Ježíše Krista,

jenž jest náš Spasitel!

NEDLE
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NEDLE DEVÁTÁ PO SV. TROJICI.

Sv. Lukáš v 1 6. kapitole.

ten as ekl Jczís uedlníkm svým podobenství toto

:

I. lovk jeden byl bohatý, kterýž ml šafáe; a ten

obžalován jest ped ním, jako by mrhal statek jeho.

2. I povolav ho, ekl jemu: „Což to slyším o tob? Vydej poet

z vládaství svého, nebo jíž nebudeš moci déle vládnouti." 3. I dí

vlada sám v sob: „Co uiním? Te pán mj odjímá ode mne

vládaství. Kopati nemohu, žebrati se stydím. 4. Vím, co uiním,

aby, když budu zsazen z vládaství, pijali mne do svých dom."

5. I zavolav jednoho každého dlužníka pána svého, ekl prvnímu:

„Jaks mnoho dlužen pánu mému?" 6. A on ekl: „Sto tun

oleje." I ekl mu: „Vezmi rcjistra svá, a scdna rychle, napiš pa^

desát." 7. Potom druhému ekl: „Ty pak jaks mnoho dlužen?"

Kterýž ekl: „Sto korc pšenice." I dí mu: „Vezmi rejistra svá,

a napiš osmdesát." 8. I pochválil ten pán vladae toho neprat

vého že opatrn uinil. Nebo synové tohoto svta opatrnjší

jsou, než synové svtla v svých vcech. 9. I já pravím vám:

„ite sob pátely z mamony nepravosti, aby.

když byste zhynuli, pijali vás do

onch vných stan."

SPASITEL
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\y

PASITEL DOBROTIVÝ, CHTÉ SVÉ UCE-
niky opatrnosti nauiti, a milosrdenství, k nim vzvlášt

toto evangelium mluvil
; jakož dí sv. Lukáš, že ekl

k ueníkm svým: „lovk jeden byl bohatý" atd.

Nebo úad vladaství a vydání potu vzvlášt sluší na

preláty, to jest na povýšené, již jinými vládnou, 2 nichž i ze sebe mají vy"

dáti poet Pánu Bohu. I klade Spasitel podobenství, v nmž ti vci
hrozné znamenám každému, kdož statek marn tratí : prvá vc hrozná,

že jest obžalován ; druhá hroznjší, že má poet dáti ; tetí, že nebude

moci vladaiti, a to nejhroznjší. I kdo by se nebál obžalování ped
králem, vda, že jest vinen ? a daleko více, že by jist ml poet ui"

niti ped ním ? a nad to, že by úpln byl úadu zbaven ? A k tomu,

že by nemohl dlati a po vladaství stydl se žebrati ? Tak se má báti

každý úedník pána velikého, Krista, maí^li jeho statek ; nebo on jest
v

ten lovk bohatý, o nmž jest toto evangelium, jež dí : „lovk jeden",

to jest Kristus „byl bohatý", vzvlášt jsa jeden pravý Búh i pravý lovk
a tak nad jiné bohatý. Nebo dí sv. Jan v 19. kap. Apokalypse, že

má napsáno na ln svém: „Král nad králi a pán nad pány!"

„Jenž má vladae", totiž každého lovka a vzvlášt preláta neb

svtského pána. Každého lovka proto, že každému poruil jeho duši,

aby ji istou zachoval, a tlo s jeho smysly, aby ho ostíhal, a bližního,

aby jako sebe miloval a Kristus sám se mu dal, aby ho nejvíce ctil,

miloval a poslouchal. A mimo tyto vci, každému ješt nco jiného

dal; jako zdraví, umní a tlestné statky ; a ješt ctnosti na ktu i potom;
jako víru, nadji, lásku a jiné ctnosti mnohým dal a vladaství nad ji"

nými lidmi. Že každému dal duši i tlo, nemže nižádný zapíti ; nebo
dí písmo, že on jest všech vcí stvoitel a že, což má lovk, to od nho
má. A dal lovku svobodu, chce^li duši svou zachovati ; nebo dí Písmo

:

„Bh od poátku stvoil lovka a nechal ho v ruce rady jeho, pidal

mu pikázaní svá, aby je zachoval. A jestliže budeš chtíti pikázaní za"

chovati, zachovají t a na vky víru libou initi. Pedložil tob vodu
a ohe; ke kterémuž chceš, vztáhni ruku svou. Ped lovkem život

i smrt, zlé i dobré : což se jemu bude líbiti, dáno bude jemu.

Hle, tu máš, kterak Bh dal každému lovku duši do jeho ruky,

to jest v moc rozumu, aby rozumem ji spravoval, drže Boží pikázaní;
a bude"li je držeti do smrti, tehdy zachovají ho vn. A položil ped
rozum lovka vodu i ohe, život i smrt, zlé i dobré, aby vztáhl ruku
nebo žádost, ke kteréž vci chce; chce"li sám ránu vložiti v ohe, sám
sebe bude vinen. Též dobré ped ním jest, pikázaní Boží a za ním
život vný, a zlé hích, a za ním smrt, to jest vné zatracení; má
svobodu, kam chce, tam svou vlí sáhni. Protož má býti pilen lovk
každý, aby duši zachoval istou Pánu svému, a taktéž i tlo od híchu.

Mm I drže
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drže pikázaní jeho a tak ct, miluje i chvále Pána Boha nade všechny
jiné pány ; a neinWi toho, tehdy již obžalován jest ped Pánem Bohem.
Obžalován nejprve híchem, nebo hích ten nejprve žaluje na lovka
a hyzdí ho ped Bohem ; aniž mže kdo obžalovati lovka a zhyzditi

ped Bohem a ped jeho nebeskou íší škodliv, když híchu nemá
smrtelného a na konec ani všedního. A jakož smrad hyzdí vc smrdutou
a vzjevuje ]i, tak hích hyzdí a vzjevuje lovka híšného. Píklad toho

jest na sodomských mšanech, na nž hích jejich ped Bohem kiel.
(Genesis v i8. kap.) A máme Písmo, že ti híchy vzvlášt žalují na
híšné : nmý, vražda a zadržení mzdy. Pak po druhé žaluje na lovka
ped Bohem jeho svdomí, po tetí andlé, po tvrté erti a v soudný
den bude žalovati každé stvoení. A na toho lovka bude vtší žaloba,

který statek pána svého více zmail.

Hle, tu dí evangelium, „že lovk", totiž Kristus „jeden", totiž nad
jiné vzvláštní a „bohatý", nebo jest pán všeho svta a tak byl i jest bo^

hatý, „jenž ml vladae", totiž jemuž dal vlasti nad jinými vzvlášt.

„A ten obžalován ped ním, jako by mrhal", t. marn utrácel „statek

jeho". Tu vz, že dvojím zpsobem lidé marn tratí statek; jedním, že

zle ho stehou ; protož dí sv. Jakub v 5. kap. : „Kvilte již, bohatí, plate

již, lkajíce v bídách svých, kteréž pijdou vám. Statky vaše shnily

a roucha vaše od mol sndena jsou ; stíbro vaše a zlato zrezavlo

a rez jejich bude na svdectví vám a bude jísti maso vaše jako ohe.
Udlali ste sob poklad na poslední dni." O bda bohatým, jichž toto

písmo se dotýká, nepokají^i se ! Druhým zpsobem marn tratí se statek,

když jej lidé zle utrácejí : jako v pýše a v tlestné rozkoši. Tak mail
statek bohatec, jenž chodil v zlatohlavu a v bílém plátn a jedl každý

den stkvostn ; a umev pohben byl v pekle, jakož dí Kristus. O tom
psal sem naped v kázaní 33. A z toho nyní máš, že marn utrácejí

statek skoupí a pílišní; mezi nimiž prostedek drží štdí, již dávají,

kde mají slušn dáti. Skoupí jsou, kteíž nedávají majíce, kdež by mli
slušn dáti ; a pílišní, již obecn slují marnotratníci, ti dávají, kdež ne"

mají dáti
;
jako hercm, ženám na záletech, na opilství, obžerství a roz"

^J^,,,{] lin jinak utrácejíce na pyšném rouše, stídajíce je. A kdo mže krátce

vypsati, kterak marn utrácejí? Ale, jestliže já nepopíši na n každou

marnotratnost, pece každý taký marnotratník jest obžalován ped
Pánem Bohem, že marn tratí jeho zboží.

Dále dí evangelium : „I povolal ho." A to povolání, po nmž nebude

moci lovk vladaiti ani kopati a stydti se bude žebrati, jest povolání

na smrti : pece volá Pán lovka vnitním napomínáním, nkterého

kázáním slova svého zevnitním, nkterého nemocí, nkterého velikými

dary a nkterého velikým od lidí protivenstvím a nkterého, jakož dí

výklad, Bh volá dávaje v duši báze vného zatracení. Jakož uinil

onomu bohatci, o nmž dí Kristus v 12. kap. sv. Lukáše : „Duše, máš

mnohé vci položeny na mnohá léta ; odpoívej, jez, pij, hoduj ! A ekl
jemu
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jemu Bh : „Blázne ! tuto noc duše tvé požádají (t. áblové a vezmou ji

jako svou) od tebe a ty vci, které si pipravil, í budou ?" A pak po^

slední povolání naše bude, když nám v den soudný dí Bh: „Vstate
mrtví, pojte k soudu!"

Dále dí evangelium: „A ekl jemu: Co to slyším o tob? dej poet
z vladaství svého !" Tu mají nauení páni a preláti, aby obžalovaného

díve povolali, než by nad ním mstili pro žalobu jiných. Po druhé, aby
híchu vzjevného pomstili a neinili se, jako by nevdli ; hle, tuto evan^

gelium dí, že povolal a povolav otázal. Tetí, aby se jeho sama otázal;

hle, tu dí: „ekl jemu". Po tvrté, aby na tu vc se otázal, z kteréž jest

obžalován, aby jistotu vzvda, mohl ádn kárati, jes-li vinen aneb omlu^
viti, jest^Ii nevinen ; hle, tu dí : „Co to slyším o tob ?" Po páté, aby tiše

vyslechl; nebo dí: „dej poet vladaství svého". Po šesté, jest^li ne^

hodný, aby ho sesadil ; to, když dí : „nebo již nebudeš moci vladaiti"

nebo vlasti.

Tu znamenám sob hrozné slovo, že mi dí Pán : „Dej poet z via"

daství svého !" Hrozné, že dí Pán, ped nímž nic nemže býti tajno.

Pán, ped nímž nelze nic zapíti; Pán, jehož se nelze skrýti; Pán, od
nhož nemže nižádný vysvoboditi; Pán, jenž chce z nejmenšího slova

i pomyšlení poet míti; Pán, jenž dí v 12. kap. svatého Matouše:
„Z každého slova prázdného, kteréž promluví lidé, dají poet v den
soudný." Hle, tak mocný, moudrý a spravedlivý Pán dí mi : „Dej

poet z vladaství svého!" Jist slyším k sob hlas hrozný, nebo otáže

se mne Pán, kterak sem v knžství vstoupil: proto4i, abych jeho chvály

nejvíce hledal, bližním a sob k spasení prospl ? ili proto, abych statku

dosti ml, nad jiné vzveleben byl a rozkošný život vedl ? Také otáže se

mne, pro sem a kterak v knžství stál ? a po tetí, kterak sem v nm
skonal? Kterak sem vstoupil, dí : „Píteli, kterak si sem vešel, nemaje
roucha svatebního ? Píteli, kdo t uvedl ? Pravda''li i lež ? Kristus-li i
ábel ? Láskali i pýcha ? Práce^li i rozkoš ? Peníz4i i ducha svatého

láska ? Dej poet z toho ! Dej poet ze skutk svých ! Dej poet z lidí,

které si ml vésti k spasení a nevedl si !" Ba, bda nám knžím, nedo"

vedeme^li lidu k spasení, že máme poet za n vydati! Nebo dí Pán
v Ezechielovi v 3. kap. : „Synu loví ! strážným dal sem t domu
(t. lidu mému) Israelskému a uslyšíš z úst mých slovo a budeš jim pra^

viti ode mne, že já dím k híšnému : „Smrtí umeš (zatracen budeš !)

a ty nepovíš jemu, ani mluviti budeš, aby odvrátil se od cesty své zlé

a byl živj jist on híšný v zlosti své ume, ale krve jeho (pomsty za

hích, jako bys krev jeho vylil) z tvé ruky požádám." O bda knzi,
který zanedbá nkoho, neprav jemu slova Božího ! Bda tomu, jenž

brání kázati ! Bda tomu, kdož nedrží nad lidem stráže ! Bda, kdož jiné

zlým píkladem aneb ponoukáním v jiné híchy vede ! Dí sv. Pavel

k ímanm v 14. kap. : „Každý sám za sebe poet vydá." Ale nám
knžím pitlail, ka k Židm v 12. kap., že máme poet vydati za

Mm2 duše
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duše (poddacích nebo poddaných). A to se stane, když každému z nás

dí Pán veliký: „Dej poet vladaství svého, nebo již nebudeš moci
vladaiti." Nebo již vladaství pestane, když již nic v své moci lovk
míti nebude.

Dále dí evangelium : „I pravil vlada k sob : Co uiním, když pán
mj odnímá ode mne vladaství ? Kopati nemohu, žebrati se stydím.

Vím, co uiním, aby, když odstren budu od vladaství, vzali m do

dom svých." Tento vlada moude uinil, nejprve sám k sob se na^

vrátil ; nebo doma pi rozumu nebyl, když statek utrácel. Protož dí

Kristus, že „ekl vlada k sob", totiž pomyslil ped smrtí, co ho má
potkati po smrti. I klade nejprve, že po smrti, když se vladaství skoná,

již nebude as k zasloužení; to se míní, když dí: „kopati nemohu". Po
druhé vyznává, že hanebné jest mrtvých prošení za pomoc od živých,

le jestliže zasloužili jsouce živi, tehdy jest bez hanby; a to se míní

v tom slov : „žebrati se stydím". Nebo ani zatracenci, ani ti, již jsou

v oistci, nesmjí bez hanby žebrati, nezaslouživše sob; jakož bohatec

pohbený v pekle, nebyl uslyšán, aby jedna krpj vody byla jemu
dána. Po tetí, vlada tento obrátil se ku pomoci dobré, že dobe uinil

spolusluhm, aby, když by on umel, oni jsouce živi, mohli jemu po^

moci ; a to se míní, když dí : „Vím, co uiním, aby, když odstren budu
od vladaství, vzali m do dom svých." Ty ti vci znamenati máme
a poznati své krátké vladaství a znajíce svou bídu, íci se svatým

Jobem : „Co uiním, když vstane k soudu Bh ? A když tázati se bude^

co jemu odpovím ?"

Dále dí evangelium : „A tak," nebo tehdy „svolav všechny dluž^

niky pána svého, ekl prvému : Kterak mnoho dlužen jsi pánu mému ?

A on pravil: sto lahvic oleje?" Tu znamenej, že svolal dlužníky a o-
pustil jim, nejsa prošen od nich, aby vdnji pijali. Dlužníci ti jsou

chudí, již jsou Bohu dlužni sto lahvic oleje, totiž nábožnou a laskavou

vli. Dále dí : „A ekl jemu : Vezmi zápis svj a sedni rychle a napiš

padesát." Tu dí výklad, že polovici jemu odpustil. V tom znamená se,

že kesané mají býti hojnjší v almužn než byli Židé, píkladem Zachea,

jenž ekl v 19. kap. sv. Lukáše : „Pane, hle polovici statku svého dávám
chudým." Dále dí evangelium : „Potom ekl jinému : A ty kterak mnoho
dlužen jsi? Kterýžto ekl: Sto tun pšenice. ekl jemu: Vezmi listy

a napiš osmdesát." Prvému odpustil pl, ale tomuto pátý díl ; v tom
se znamená, že jednomu chudému mají kesané více odpustiti, nkte^

rému mén ;
jednomu více dáti, druhému mén. Opt, že více odpustil

oleje než pšenice, an jest dražší, jest nauení, aby kdo má mnoho, dal

mnoho chudému a kdo má více, aby dal více. A opt, že má každý

z nás více žádati dáti než dává ; a opt, že více nemocným než

zdravým; a opt více tm, již jsou více prospšní, než tm, již jsou

mén prospšní. A tak milý Spasitel uvedl toto podobenství proto,

abychme my, již jsme vladai Boží, mli slitování nad chudými

a
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a z milosti jim pomáhali a vzvlášt my knží, již jsme vladai almužny

chudým dané.

Dále dí evangelium: „I chváhl pán vladae statku", latinsky stojí

iniquitatis, to jest nešlechetnosti; a to muže rozumno býti takto:

Chválil pán vladae nešlechetnosti, to jest vladae nešlechetného, jenž

byl zlý vlada, protože utrácel statek pána svého a že nevrn uinil

pánu svému, odpustiv dlužníkm bez jeho vdomí. Po druhé mže
takto býti rozumno : že chválil pán vladae nešlechetnosti, to jest vla^

dae statku, kterýžto statek vede mnohé lidi v nešlechetnost ; a ten

smysl neb rozum jest k ei Kristov, jenž dí : „A já pravím vám, ite
sob pátely ze statku nešlechetnosti," to jest ze statku, jenž zavádí v ne^

šlechetnost : ne tak, že by statek byl vinen, ale že lovk, žádaje jeho

zle, padá v híchy. A tak v evangeliu položil sem vladae statku a ne-

položil sem vladae zloby. „A chválil Pán vladae statku, že opatrn
uinil." Chválil ho ne proto, že nevrn uinil k svému pánu, ale že

opatrn uinil, vzpomínaje, že zle vladail a rozumje svého pána spra-

vedlnosti a opatruje svj budoucí nedostatek. A tak my máme býti

opatrní, želíce toho, co sme zmaili a hledíce na spravedlnost Boží,

a patíce k bíd, která by nás mohla potkati ; a kdybychme to uinili,

tehdy chválil by nás Pán Kristus z té opatrnosti.

Dále dí : „nebo synové tohoto svta v pokolení svém jsou opatr"

njší synv svtla". To jest: Milovníci tohoto svta opatrnjší jsou

v svých obchodech, než synové Boží v svých ; nebo oni velmi žádo-

stiv, piln a snažn starají se o vci své a ne tak duchovní o vci své.

A to pro dvojí vc : pedn proto, že milovníci svta ihned viditeln

mají odplatu svých vcí, ale synové svtla ekají odplaty; po druhé

proto, že tlo velmi tíží duši k vcem zemským, jakož dí Písmo

:

„Tlo, jež se ruší, tíží duši." A tu vz, že lidé zlí slují synové svtla

tohoto : Pedn proto, že se ve zvycích shodují s tímto svtem, proti

onomu slovu svatého Pavla: „Nerovnejte se tomuto svtu!" Po druhé

proto, že jsou pilni statk tohoto svta, proti tomu, co dí sv, Pavel

:

„Nižádný, kdož rytuje Bohu, neplete se ve vci svtské." Po tetí

proto, že jsou velicí milovníci tohoto svta a nepátelé Boží, jakož dí

sv. Jakub v 4. kap. : „Kdožkolivk pítel tohoto svta chce býti, ne-

pítel Boží bude." Po tvrté proto, že více milují ddictví tohoto svta,

než ddictví království nebeského. Pak dobí lidé slují synové svtla

:

Pedn proto, že iní skutky svtla, to jest ctnosti, jež jsou skutky
svtla pravdy; jakož dí sv. Pavel: „Oblecme se v odní svtla, abychme
ve dni poctiv chodili". Po druhé proto, že jsou milovníci svtla, totiž

Krista, jenž dí v 8. kap. sv. Jana : „Já jsem svtlo." Po tetí, že jsou

ddici vného svtla.

Dále dí Kristus : „A já pravím vám, ite sob pátely ze statku

nešlechetnosti, a, když nedostatení budete, vezmou vás do vných pí-
Mm3 bytk."
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bytk." Touto eí ukazuje Kristus, co mínil tím podobenstvím : že

abychme zboží chudým dávali a tak je sob pátely zdlali, aby nás po
smrti do píbytku nebeského vzali. Protož dí : „A já" jakožto pán ten,

jenž má vladae, „pravím vám", mým sluhm a vladam, „ite sob
pátely" totiž andly, svaté lidi a chudé, ze statku tlestného, jenž sluje

„statek nešlechetnosti", protože mnohým jest píina nešlechetnosti. Tu
vz, že nevelí Kristus, aby kdo zle dobývaje statku dával chudým, ale

ze statku dobe nabytého ; nebo dí Písmo : „Kdož obtuje obt z lou^

peže chudého (t. j. obloup chudého), jako by obtoval syna ped obli^

ejem otce jeho (t. j. vražd otci ho dal). I klamou se velmi loupežníci,

lichevníci a jiní zlí dobývai statku, domnívajíce se, že by tím Bohu se li"

bili, že mnoho zle dobudou a málo chudým dají nebo oltá nastavjí

a kaplanv. Sv. Augustin dí, že dávajíce tak Bohu, chtí, aby Bh byl

úasten jejich hích, jako pechováva lichvy a loupeže. A knží berou

a mniši hýí a obojí chválí, že dávají jim ; ale nepovdí jim, že tžce

heší a chtli^li by se káti, aby navrátili tm nebožákm, které okla^

mali nebo oloupili ; jako Zacheus ped Kristem ekl : „Pane, hle polo"

vici statku svého dávám chudým, a jestliže sem koho ím vzklamal, na^

vracuji tvero, to jest tikrát více." A kdož tak uiní jako Zacheus, ten

uiní sob pítelem : Krista Pána, všechny svaté i ty, jimž navrátí, že

za budou Boha prositi.

Ale díš : Nkterá žena zálety neb smilstvím penz neb statku na^

byla; a jestliže nemže ho ádn užívati, kam má ten statek nebo

peníze dáti? A Pán Bh zapovdl tch penz obtovati. Tu dím, že

taká žena, želíc hích svých, mže na chudé obrátiti peníze ty neb

jiný statek; nebo není slušné, aby zlosynm vrátila, kteí jí pro hích
dali; a sama jich také nemže užívati, le že by byla tak chudá,

že by i košili i suknici za smilství mla, tehdy aby nahá neostala,

nemátli pítele kterého, jenž by ji piodl, mohla by v té košili

nebo sukni dotud choditi, až by sob prý vydlala, kouc: „Milý

Pane Bože, ty jsi pán té suknice: raiž mn híšné popáti, a v ní

chodím, jako bych ji mla od tebe milostivého Pána; nebo ježto

híšné pijímáš a dáváš jim milost, jež lépe odívá, než které roucho

tlestné, také mn híšné popeješ té košile nebo suknice. A tak i jiný

híšný, jenž zle nabyl statku nebo roucha, v poslední nouzi mže uiniti

;

nebo v takovou nouzi všechny vci mají býti obecné, jako Pán Bh
jest obecný i zlým lidem i dobrým, dávaje jim potebu tlestnou, i slunce

i déš.

Hle, tu slyšíš, kterak máme initi sob pátely ze statku, jakož velí

Spasitel; a ne darmo, nebo dí: „a, když nedostatení budete", to jest,

když vám samým se vašich statk nedostane anebo takto (a zdá se mi
lépe), nebo latinsky stojí: cum defeceritis, to jest, když zemete,

„vezmou vás", to jest, pijmou svatí do vných píbytk. Latinsky

stojí

:
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stojí: tabernacula, to jest do vných stan; esky dobe „píbytk",
v nichž na vky svati budou pebývati. A tak jest, že lidé milosrdní,

již chudým milosrdné skutky iní a jsou dobe živi, ihned po smrti

bývají do nebeského království pijati. Jehož nám ra dopomoci milo"

srdný Spasitel, jenž dí v soudný den milosrdným : „Pojdte, po"

žehnaní! pijmte království nebeské, jež vám jest

pipraveno ped stvoením svta." Amen.

NEDLE
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NEDLE DESÁTÁ PO SV. TROJICI.

Sv. Lukáš v 19. kapitole.

ten as, když se piblížil Ježíš k Jeruzalému, uzev

msto, plakal nad ním, 42. Rka: „O kdybys poznalo

í ty, a to aspo v takový tento den tvj, které by

vcí ku pokojí tob byly, ale skryto jest to nyní ped oima

tvýma. 43. Nebo pijdou na t dnové, obklíí t nepátelé tvoji

valem, a oblehnou tebe, a ssouží t se všech stran. 44. A s zemí

srovnají t, i syny tvé v tob, a nencchají v tob kamene na

kamení, proto že jsi nepoznalo asu navštívení svého." 45. A všed

do chrámu, poal vymítati prodavae a kupce z nho,

46. Rka jim: „Psáno jest: Dm mj dm mo''

dlitby jest, vy jste jej pak uinili pC'*

lesí lotrovskou." 47. 1 uil na

každý den v chrám.

SPASITEL
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PASÍTEL MILOSTIVÝ, JAKOŽ TOTO
evangelium ukazuje, trojí vc na sob ukázal, totiž:

milosrdenství, pravdu a spravedlnost. Milosrdenství, že

vida budoucí protivenství Jeruzalémské, plakal; pravdu,

že, co prorokoval, to se naplnilo; a spravedlnost, že

z chrámu trhovce vymetal. O milosrdenství dí sv. Lukáš

:

„Když se blížil Ježíš k Jeruzalému", jeda na oslíku v Kvtnou nedli,

„vida msto", plakal na n, neb nad ním, vda, že po 42 letech od

Tita a od Vespasiana, ímských knížat, má zkaženo býti i v lidech

i v stavení. A toho Jeruzalémští nevdli
;
protož ekl, „že kdybys bylo

poznalo", t. ty msto, „i ty", doslechni: plakalo bys. To jest: ty lide

msta Jeruzalémského ! kdybys poznal, jako já znám tvou budoucí

zkázu, i ty bys plakal. A tu znamenej milosrdenství svého Spasitele,

že tak velice plakal, že zalknuv se pláem, ekl: „že kdybys poznalo,

i ty", nemohl pro zalknutí doíci, „plakalo", toho slovce. „A zajisté

v tento den tvj", t. v malou chvíli tvou, v kteréž svou vli máš. Neb
takto: „A zajisté v tento den tvj", to jest, dnes den tobé daný, v kterýž

král tvj, pravý Bh a pravý lovk, jede k tob na oslíku, pokoje

tob žádaje, doslechni: raduješ se, ty Jeruzaléme! maje ty vcí, kteréž

k pokoji tob jsou. „Ale nyní skryty jsou", totiž budoucí tvé nehody
tžké, „ped tvýma oima", tlestnýma i vnitníma. „Nebo pijdou

dnové na t", t. po 42 letech, v kteréžto dny bude pomstno nad tebou

;

„nebo obklíí té nepátelé tvoji", Titus a Vespasianus, „náspem", to

jest plotem nasypaným prstí opletou t, „a obklíí t", totiž píkopem,
a vžmi a posádkami. Nebo tak se stalo, že uinili Titus a Vespasianus

píkop, a plot nasypaný okolo všeho msta, a ustanovili tvrze okolo, aby

nižádný nemohl ujíti; tak siln byli oblehli, a v nejvtší hod Veliko^

noní židovský, když se byli sešli. A Kristovu tomuto proroctví nevili
židé Jeruzalémští, jakož Jeremiáš v svém plái ekl: „Nevili králové

zemští, a všichni obyvatelé svta, že by vešel nepítel branami Jeruza^

lémskými." Ano prorokoval Isaiáš v 29. k., ka, že Bh dí: „Obklíím
t okolo, a uiním proti tob násep, neb posádku." A tak se stalo.

Dále dí Kristus: „a souží t všudy", to jest na všechny strany, že

nelze bude ujíti, aniž co kdo bude míti jísti. Stalo se; nebo píše Josefus,

že jedna paní urozená, jménem Maria, v tom obležení jedla svého syna.

A to vzvdvše strážní msta, povdli všem v mst ; a oni všichni

plakali, a hned s velikým pláem, lkaním a kikem brány oteveli.

A tak pohané všedše, všechny napoád vraždili a pálili. I naplnil se

plá Jeremiáše proroka, že se stalo pro híchy prorokv jeho (t. JerU'

zaléma) a knží jeho, kteí vylili v stedu jeho krev spravedlivých.

Vylili byli krev nevinnou Kristovu, Štpánovu a Jakubovu, a jiných

spravedlivých vylili. A o jedení dtí ekl Bh v knihách Deuteron

Nni v 28.
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v 28. k. : „Nebudeš^i pikázaní mého plniti, budeš jísti plod života svého,

a maso synv svých a dcer svých, jež dal tob Pán Bh tvj, v soužení

a v zkažení (in vastitate)." Dí také Josefus, že každý den pt set jich

ukižovávali, kteréž v noci a ve dne lapali. A mli to vítzství ímané,
jakož dí sv. Augstin, od Boha, akoli se domnívali, že bohové jim to

vítzství dali. A dí sv. Augustin, že v tom ímané byli jako metla

hnvivého krále a neukroceného, a byli sekyra Boží, jíž židé pro své
v

zásluhy káráni. A v tu dobu ímané msto a lidi židovské vyvzdvihli.

A tak pišlo na n to za smrt Kristovu, ehož smrtí jeho chtli se vj"

stíci; nebo ekl Kaifáš, v 11. k. sv. Jana, s biskupy a se zákonníky

v rad: „Co uiníme, že tento lovk divy mnohé iní? pustíme^i ho
v

tak, všichni uví v nho, a pijdou ímané a vyvzdvihnou naše msto
a lidi." Hle toho se obávavše, zabili nevinného Ježíše, a upadli v to. A snad

se taktéž stane nejvyšším knžím, kteí bojíce se, aby jim bohatství

neubylo, nedají slova Božího kázati; ale jestliže druhým neubude ped
smrtí, ubude jim pi smrti, že ho s sebou nic nevezmou. Nebo dí

David prorok: „Muži bohatství usnuli sen svj (t. zemeli), a nieho
nenalezli v rukou svých. A ted mnozí, bojíce se ztratiti bohatství, za^

hranovali sloužiti a nechtli sloužiti; a proto Božím psobením boha-
ství nco ztratili."

Dále dí Kristus : „A na zemi povrhnou" neb prostou „t", t. oboíce,

„i syny tvé, kteí v tob jsou", t. zavraždíce na zemi povrhnou; „a ne"

zstaví v tob kamene na kameni". To se stalo, nebo ted jinde msto
stojí; nebo hrob Kristv jest ted v mst, i to místo, kde byl ukižován
ped mstem. A to Kristovo slovo naplnil Elias Adrian, jenž podruhé

byl poslán od ímanv, a všechno msto vyvrátil. Naplnilo se, co pro-

rokoval Micheáš v 3. k. : „Sión (ta hora Jeruzalémská) jako pole orána

bude, a Jeruzalém hromadou kamení bude." A pro mlo se státi tak

tomu mstu, dí Spasitel píinu: „proto že si nepoznalo navštívení

svého", totiž, jímž t navštívil Stvoitel, vtliv se, kázav v tob, mrtvé

kísiv tob a nemocné uzdravovav, a pijev tob, král chudý, tichý a

pokorný, na oslíku, jakož prorokoval Zachariáš, ka: „Hle, král tvj
pišel tob spravedlivý a Spasitel, on chudý, a sed na oslici a na oslíku."

Hle, že toho svého navštívení nepoznal, že nechtl poznati lidi Jeruza-

lémské, stalo se tak lidem i tomu mstu; a že knží byli nejprve

v híchu nepoznání navštívení Spasitele svého, kteí tu, an jede na

oslíku, bránili ho chváliti, když ho obec chválila. Nebo ped tímto

evangeliem píše sv. Lukáš, že když se blížil s hory OHvetské, poali

všichni zástupové sestupujících radujíce se, chváliti Boha hlasem velikým,

pro všechny ctnosti, kteréž vidli, pravíce: „Požehnaný, jenž pišel král,

ve jménu Božím! pokoj v nebi a sláva na výsosti!" A nkteí ze zá-

konníkv a zástupu ekli knmu: „Miste! laj ueníkm svým." Jimž
on vece: „Pravím vám, budou-li tito mleti, kamení bude volati!" A ihned

dí: „A když se piblížil, vida msto, plakal nad ním." Hle tu vidíš

vzjevn
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vzjevn, že obec se radovala, a vyznala navštívení krále a Spasitele svého

;

ale potom jest od knží svedena, kteí tuto bránili jeho navštívení vy"

znávati, a kteí ho potom k smrti pipravili.

Protož aby ukázal na nich, odkud pomsta jako z koene na n
pijde, „všed do chrámu, poal vymítati prodavae a kupce v nm, ka
jim: „Psáno jest: Dm mj dm modlitby nazván bude, a vy uinili

jste jej jeskyní lotrovou!" Tu dí sv, eho, že povdv budoucí zlé,

totiž pomsty, hned do chrámu vešel, aby z nho prodavae a kupce

vymetal. Jist ukázal, že pád lidí nejvíce pro hích knžský byl; nebo
zkázu svta prorokovav, a prodavae a kupce v chrámu biv, tím skutkem

ukázal, odkud koen zatracení pošel. Nebo, jakož od jiného evangelisty

nauili sme se, v chrámu holubice prodávali. A co holubicemi? jen

svatého Ducha dar se znamená. Ale prodavae a kupce z chrámu vy^

mítá, neb ty, kteíž pro dar ruce kladou, neb ty, kteíž Ducha svatého

dar míní koupiti, zatracuje; o kterémž chrámu ihned sedí: „Dm mj
dm modlitby jest, a vy uinili jste jej jeskyní lotrovou." To sv. eho,
ukazuje, že knží byli z koen vinni zkázy Jeruzalémské, uinivše z chrámu

Božího jeskyni lotrovu, takže v nm lidi olupovali svým lakomstvím.

Nebo dí dále svatý eho: Dum modlitby jeskyní lotrovou uinn jest.

Nebo proto v chrám stáli, aby ty, kteí by darv nedali, tlestn by

se jim protiviti umli, aneb ty, kteí by dávali, duchovn je zavraždili.

Tolik eho. A akoli knží byli jemu protivní, že jich híchy káral a

je z chrámu jako lotry vyhnal, pece milostivý Spasitel kázaní neopustil;

protož dí konec evangelia: „I byl každý den ue v chrám". Každý
den, od toho dne až do tvrtka, uil ueníky své, i lidi, i knze v chrám.
To krátce, jako se stalo s Jeruzalémem podle proroctví našeho Spasitele.

A že by nám to vdti málo plátno bylo, kdybychme k sob toho

užiten neobrátili, protož znamenavše Kristovo milosrdenství v plái

lítostivém, pravdu v proroctví naplnném, a spravedlnost v káráni

knžském a v zkáze Jeruzalémské, znamenejme, že plakal milostivý

Spasitel netoliko nad Jeruzalémem, tím mstem, ale nad našimi a pro

naše híchy. A v tom dal píklad každému vrnému, že má plakati

netoliko nad svými híchy, ale i nad jiných. Nebo ponvadž on, ne^

maje nižádného híchu, plakal ne jednou, ale tikrát, jakož jisté písmo
jest: jednou nad Lazarem, cht ho z mrtvých vzkísiti, Jan v 11. k., a

po druhé, jakož ted praví evangelium, a po tetí na kíži vise, jako dí

sv. Pavel v ep. k Židm v 5. k., že prosby k nmu, t. k Otci, jenž ho
mohl od smrti vysvoboditi, s kikem mocným a se slzami obtovav,
uslyšen jest pro svou vážnost: a který sluha jeho, jsa híchv úasten,

by neplakal i nad svými i nad cizími híchy, ponvadž on tak asto
a tak velice plakal? Ale ponvadž každý hích, a zvlášt smrtelný, jest

ku potup i Otce, i Syna, i Ducha svatého, a jest k škod všeho sva^

tých sboru v zemi, jist nevrný jest ten sluha, kterýž nezeli svého

Pána Boha, Otce milosrdného, hanby a potupení, a škody své matky
Nn2 církve
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církve svaté. Opct kdož mže polepšiti se a nedbá, ten jest úasten
híchu. A že každý lovk zde v svt, maje rozum dobrý, kterýž ne^

želí svých i jiných híchv, mže se polepšiti a nedbá, protož každý

ten jest úasten híchu, a docela ten, kterýž vesel jest híchem svým
i cizím. Taký lovk nedbá pláe svého Spasitele, ani slova, jež dí:

„Blahoslavení, kteí lkají, nebo budou obradováni." A opt : „Blahosla'-

vení, kteíž nyní pláete, nebo budete se smáti." A milostivý Spasitel,

„vida msto, plakal nad ním, ka : že kdybys bylo poznalo, i ty", doslechni

„plakalo bys", jako já, tvj Stvoitel, t navštvuje v plái. O kdyby
híšný lovk vidl, co zlého iní jemu hích, kdyby vidl, co ho potká

pi smrti, a co po smrti, jestliže se želením híchu nepokaje, jist plakal

by, jenž se nyní raduje; jako dí Šalomoun o híšných : „Radují se, když
zlé uiní, a veselí se v nejhorších vcech."

Ale dlouho^li to bude? jist nedlouho, nebo dí Spasitel: „A jist

v tento den tvj, jenž ku pokoji tob", doslechni, „jest", v nmž se

raduješ. Tím dnem míní Spasitel malou chvíli, v níž se híšní radují;

nebo jejich radost velmi brzo mine, jakož dí Job v 20. k. : „Radost po^'

krytce k podobenství okamžení." A opt v 21. k. dí: „Drží housle, bijí

na buben, radují se k zvuku varhan, a vedou v rozkoši dny své, a oka^

mžit do pekel sestoupili." Protož dí Kristus : „v tento den tvj". Tu dí

sv. eho: Svj den má zde duše zlá, jež se raduje v bžícím ase, jíž

ty vci, které jsou, ku pokoji jsou; nebo když se veselí bohatstvím,

když poctami se výší, když tlestnou rozkoší se rozplývají, když se ni*-

žádné muky budoucí neleká, pokoj má v den svj. A ta duše tžké
pohoršení zatracení svého bude míti v den cizí; nebo tehdy se bude

muiti, když se spravedliví budou radovati, a všecky vci, kteréž jí nyní

k pokoji jsou, tehdy v hokost sváru obráceny budou; nebo sama

s sebou pone se vaditi, pro zatracení, kteréž trpí, se nelekala, pro od

tch vcí, k nimž hledti mla, oi svoje zavírala. Protož jí se dí : „Ale

nyní skryty jsou ped oima tvýma." Nebo pevrácená duše, nynjšími

vcmi spokojená, neb k nim pichýlená, v zemských rozkoších se roz"

plývající, skryla sob zlé vci budoucí; nebo spatiti budoucích vcí

nechce, aby jí nezarmoutily. A tak když v tomto život rozkošném se

opustí, co jiného, jen že zavevši oi v ohe jde? To vše sv. eho.
Dále dí Kristus: „Pijdou dnové na t, a obklííte nepátelé tvoji

náspem." Díve ekl: „v tento den tvj", ale ted dí: „pijdou dnové

na t" ; nebo malé jest v svt utšení, ale dlouhé jest nkomu v oistci

muení, a nkomu vné v ohni zatracení. Nepátelé duše nejhorší,

jakož dí sv. eho, jen zlí duchové, kteí ji, když z tla jde, obkliují;

ted v tlestné milosti mnohým zklamáním krmili, te v tu dobu ná'

spem obkliují, když ped oi jejího rozumu neesti pivedouce, které

inila, k tovaryšství svého zatracení ji táhnouce, ji sužují, aby na konci

života jsouc popadena, a od kterých nepátel obklíena jest, aby vidla, a

kudy by ujíti chtla, aby nenalezla ; nebo ted initi dobe nebude moci,

nebo
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nebo zhrdla dobe initi, co jí bylo hodné initi. A tak mže rozumno
, ,

býti, co dí Spasitel: „Obklíí t nepátelé tvoji náspem, a obklíí t a
'Y't Vtcc(

souží t všudy". Zlí duchové všudy duši sužují, když netoliko zlé skutky,

ale i mluvení i myšlení vzpomínají, aby ta duše, jež se v híchu byla

rozšíila,, nejposléze aby byla v odplat soužena. „A na zemi povrhnou t,

i syny tvé, kteí v tob jsou." Tehdy duše na zemi bývá prostena neb

povržena, když tlo její, jemuž v chlípnosti pivolovala, aby se v prach

vrátilo, bude nuceno; a tehdy synové duše mrou, když myšlení zlá,

která z ní pocházejí, na konci života pomstou budou rozptýlena. Nebo
psáno jest: V ten den (poslední) zhynou myšlení jich! A že ta myšlení

bývají tvrdá, protož mohou kamením býti znamenána; protož dále dí

Kristus: „A nezstaví v tob kamene na kameni." Nebo pevrácená

mysl, když zle myslí, jenom zlou mysl pikládá, co jiného iní, nežli

že kámen na kámen klade? Ale v zkaženém mst kámen na kameni

nezstává; nebo když duše ku pomst jest vedena, všechno ustanovení

mysli v ní bývá rozptýleno. A pro to duše trpí, hned se ukazuje, když

Kristus dí: „proto že jsi nepoznalo asu navštívení svého". Nebo zlou

duši Pán všemohoucí mnohými zpsoby navštvuje: nebo vždy ji na"

vštvuje pikázáními, a nkdy biem, a nkdy divem, aby pravé vci,

jichž neznala, ted slyšela; a když ješt jest pyšná a hrdá, alespo aby

neb bolestí se navrátila, aneb dobrodiním jsouc pemožena, zlobou,

kterou uinila, aby se íed stydla. Pakli toho neuiní nakonec, tehdy

bude dána nepátelm, s nimiž soudem Božím tovaryšství vného za"

tracení bude svázána.

Dále dí evangelium : „A všed do chrámu, poal vymítati prodavae
a kupce v nm." Tu dí sv. eho : Jakož chrám Boží v mst jest, tak

v lidech vících život zákonníkuv jest; a asto mnozí odv zákonnií
berou na se, a když místo svcení (na knžství neb diakonství) pijmou
svatý úad v zisk zemského trhu, táhnou. Nebo prodavai v chrám
jsou ti, kteížto, což jiným podle práva písluší, za peníze dávají ; nebo
spravedlnost prodávati jest, ji za dary vzaté zachovati. Ale kupci v chrám
jsou ti, kteí toho, což spravedlivé jest, bližnímu zaplatiti nechtí, a když
spravedlivé vci uiniti nechtí, dadouce patronm (soudcm, pánm neb

prelátm) peníze, kupují hích; jimž dobe se dí: „Dm mj dm
modlitby jest, a vy uinili jste jej jeskyní lotrovou." Nebo astokrát,

když pevrácení lidé místo duchovní drží, tu ze zloby své mei zabíjejí,

kde své bližní modlitbou živiti mli. To vše sv. eho, O kdyby tuto

svatou e uvažovali knží, preláti a mniši, kteí úad v trh penžitý
táhnou, kest, mše, modlitby, svcení kostelv i oltáv, svcení na
knžství i biskupství, rozhešení i žehnání, olejování i poheb, a jiné

vci duchovní, jež na zisk tlestný obrátili! O tom psal sem široce

v knihách eských „O svatokupectví". Také mají uvažovati tu e svatého

ehoe ti, kteí jsouce vinni bližnímu, jemu nedosti uiní, ale dadouce
peníze soudci, pánu neb prelátu, chtí tudy prosti býti; ješt ti jsou

Nn3 kupci.
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kupci, a páni jsou prodavai, kteí jsou ze sbor svatých vyhnáni, a

nepokajHi se, tehdy v soudný den budou od chrámu království nebe"

ského odloueni. Také mají to všichni znamenati, kteíž majíce bližní

živiti slovem Božím, píkladem dobrým a modlitbou, a pak naopak
stojíce v svatém úad, moí je zlým píkladem, neb zmeškáním ; nebo
tací dm svého svdomí jeskyní lotrovou iní, jenž by ml býti chrámem
neb domem nábožného modlení. Jakož dí sv. eho, že mysl zlých lidí

ted ne dm modlitby, ale jeskyní lotrovou jest, když duše opustíc ne--

vinnost a upímnost svatosti, to míní uiniti, ím by mohla bližním

svým uškoditi. A že proti tm všem zlobám slovy svými náš Vykupitel

ustavin nás uí, tím se ješt míní, co že se stalo, evangelium svdí,
když dí : „I byl každý den ue v chrám" ; nebo když mysl vících,

aby se zlých vcí vystíhali, pevn uí, každý den Pravda (Kristus) uí
v chrám. To vše sv. eho.

A tak vidíme, že milostivý Spasitel nad híchy plakal, plakav híš"

níkv biem pomrskal, z chrámu je vyhnal, a peníze jim rozsypav, eí
jich pokárav, potom každý den v chrám kázal. A v tom dal píklad

vrným svého slova kazatelm, aby híchv lidských želeli, želíce písmem
proti nim kázali, a vzvlášt proti svatokupectví ; a v tom aby do smrti

stáli, nepobíhajíce od pravdy pro strach, jímž svatokupci chtí každého,

kdož se jich dotkne, od Božího slova odhroziti. Nebo dí Spasitel

v 10. k. sv. Matouše: „Budete v nenávisti všem zlým (zlým) lidem pro

jméno své; ale kdož setrvá až do konce, ten spasen bude."

Toho konce a setrvání ra nám dopomoci. Spasiteli

milý! jenž jsi plakal nad našimi híchy.

NEDLE
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NEDLE JEDENÁCTÁ PO SV,TROJICL

Sv. Lukáš v 18. kapitole.

ten as ekl Ježíš proti nkterým, kteíž v sebe doufali
,

že by spravedliví byli, jiných za nic nevážíce, podo^'

benství toto: 10. „Dva muži vstupovali do chrámu, aby

se modlili, jeden farizeus, a druhý publikán. 11. Farizeus stoje
,

takto se sám v sob modlil; ,Bože, dkují tob, že nejsem jako

jiní lidé, drái, nespravedliví, cizoložníci, aneb jako i tento publikán .

12. Postím se dvakrát do thodne, desátky dávám ze všech vcí,

kterýmiž vládnu.' 13. Publikán pak zdaleka stoje, nechtl ani oí

k nebi pozdvihnouti. Ale bil se v prsy sv. ka: ,Bože. bu mí^

lostiv mn híšnému.' 14. Pravím vám: Odšel tento, ospra^

vedlnn jsa, do domu svého, a ne onen. Nebo
každý, kdož se povyšuje, bude ponížen ; a

kdož se ponižuje, bude povýšen."

SPASITEL
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PASITEL NÁS MILOSTIVÝ, JSA PO^
korný, cht pyšné ku pokoe pivésti, pivedl k pí*"

kladu dva lidi: jednoho pyšného a druhého pokora

ného, abychrne jako v zrcadla hledíce, pýchy se vy^

stíhali, a pokory se drželi, jiných netupili, a sami se

v híších Pánu Bohu vyznávali a smilování prosili.

Hle proto ekl Ježíš k nkterým, kteí v sebe doufali

jako spravedliví a zhrdali jinými, podobenství toto : „Dva lidé vstoupili

v chrám, aby se modlili: jeden zákonník a druhý vzjevný híšník."

Tu znamenej, že zákonník to opustil, pro do chrámu šel : nebo šel se

modlit a nemodlil se
;
po druhé, že byl pyšný

; po tetí, že tupil bližní.

A tak nic užiteného sob neuprosil, a v híších zstal, a více jich nabyl.

Ale vzjevný híšník, ten se tiše a pokorn v híších vinen dal; po druhé,

se stydl; po tetí, híchu želel; po tvrté, krátce a dobe se za híchy
modlil. Protož odpuštní híchv vzal, a spravedliv jsa dom pišel,

Zákonník, že se povyšoval, jest ponížen; a vzjevný híšník, že se ponížil,

jest povýšen. A tak se stane každému, jak zákonníka neb vzjevného

híšníka následovati bude. Nebo ti dva lidé dávají nám píklad k mo'-

dlení, dí Spasitel: „Dva lidé vstoupili v chrám, aby se modlili". „Dva",

aby láska zachována k bližnímu byla, bez níž modlitba není Bohu
vzácná. „Lidé", aby se tichost ukázala; nebo lovk, jak dí Aristoteles,

jest živoich tichý a snášelivý s jinými. Protož dí Kristus: „Ute se

ode mne, že tichý jsem a pokorný srdcem." „Vstoupili", latinsky zní:

vzhru sil. V tom se ukazuje, že má v modlitb mysl býti k Bohu po'-

výšena, nebo pravé modlení jest mysli k Bohu povýšení; a to ml
vzjevný híšník. „Do chrámu", nebo chrám neb kostel jest místo

vzvlášt k modlení zpsobilé, jakož o tom psal jsem v knihách „O mo^
dlitb". „Aby se modlili", nikoli aby frejovali, aniž marné bajky slyšeli,

aniž neužiten šeptali neb se smáli, aniž aby lakomství hledali, jehož

nyní v kostele zákonníci hledají i knží, z nichž druzí by do kostela

nenazeli, kdyby tlestného požitku míti nemli. A tací mli by z kostela

vyhnáni býti, aby z domu Božího modlitebného neinili jeskyn lotrovy.

Nebo v dom Božím, jakož dí sv. Augustin, nemá nižádný nic jiného

initi nežli to, k emu jest ustanoven dm Boží. A že ustanoven jest

k Boží chvále, protož má v nm Boha chváliti modlením, neb o Bohu
myšlením, kázáním jeho slova, neb slyšením, zpíváním, neb jiným

skutkem svatým. Protož bda tm, kteí v dom Božím hledají smilství,

neb lakomství, nekáze plodí, neb jiné híchy!

Pile tito „dva vstoupili v chrám, aby se modlili: jeden zákonník, a

druhý vzjevný híšník". Zákonník, to jest ten, jenž se z obce vylouil

neb oddlil vzvláštními zvyky a rouchem, cht nad obecný lid býti více

svatý; a vzjevný híšník, to jest ten, jenž vzjevn heší: smilní, opíjí se,

laje
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laje zle, hraje v kostky neb jinou hru o peníze, neb taní ve svátek a

také i v jiný^ den, neb kupuje obroí, aneb drží mnohé lakom, a pyšné

se odívá na almužnu, a tráví, ano lidé to vzjevn vdí ; také ten, jenž

vzjevn o lakomství stojí, jakož dí sv. Bda, že vzjevný híšník byl ten,

kterýž mýtné bral neb najímal, neb zisku tohoto svta trhem hledal.

Tak dí ten svatý. Ale podlé slova i latinského i eského: publicanus,

vzjevný híšník, jest ten, kdož vzjevn lidí se nestyd heší.

„A zákonník stoje, tyto vci u sebe modlil se". Tu vz, že mže
se lovk dobe modliti stoje, jakož se modlil stoje vzjevný híšník;

ale pece postava k modlení tla jest nejzpsobilejší obecn asem a

místem kleení, aneb na tvá padnutí. A tak se modlili proroci a jiní

svatí, a zvlášt náš milosrdný Spasitel. Jakož dí sv. Lukáš v 22. k., že

položiv kolena (t. klek' na kolena) modlil se. A svatý Matouš v 26. k.

dí, že padl na svou tvá, modle se a ka: „Múj Ote! mže^i býti, nech
odejde ode mne utrpení toto." Hle, ted máš píklad svého Spasitele, že

kleení a na tvá padání v modlení jest hodný zpsob ; pece mže se

lovk hodn modliti stoje, sed, i leže, i chod, i jezd, ale nejzbožnji

klee, neb na tvá padna. A k tomu mají býti jiné píiny: prvá srdce

isté, druhá povýšení mysli, tetí slov pravé íkání, tvrtá rozum íkání.

Protož radji bych íkal „Ote náš" jeden k odplat s rozumem, nežli

mnoho jiných eí, jimž nerozumím ; a lépe jest híchv srden bez

ei želeti, nežli krásnou e vymyšlenou íkati neb zpívati. Protož dí

sv. eho: Práv se modliti jest, v žalosti lásky lkáni ze srdce, ale

nikoli krásných slov vydávati.

A že toto želení zákonník neml, protož neprav se modlil
; protož

také v híších zstal, nebo Boha neprosil, sám sebe povýšil a jiné

hyzdil, tovaryše bližního potupil, a dom se v híchu navrátil. Ml nej^

prvé sám na sebe žalovati, jakož dí písmo : „Spravedlivý na poátku
žaluje na sebe", a tak hích nejprve vyznává na sebe, potom se za n
modlí a konen Bohu dkuje. A toho zákonník neuinil, ale opak, neb
nazpt poal od dkování, ka: „Bože! díky iním tob, že nejsem jako

jiní lidé : loupežníci, nespravedliví, cizoložníci". Ti híchy tupí, a dí, že

jich nemá: prvý hích loupež, totiž kivé brání vci cizí; druhý ne"

spravedlnost, jíž kdo svému bližnímu kivdu iní; tetí hích jest cizo"

iožství. V tom každý z nás má vzíti od zákonníka nauení, aby uvažoval,

že ty híchy jsou veliké, a tupil je ; ale lidmi aby nezhrdal, sám se nad
n veleb, jako tento zákonník se velebil, ka: „nejsem jako jiní".

Jako by ekl, dí sv. Augustin : Sám spravedliv jsem, a jiní všichni jsou

híšní. A vz, že když dí: „nejsem jako loupežníci", tu dotýká se škdc
bližního na bohatství; a když dí: „nespravedliví", dotýká se tch, kteí
bližnímu škodí na jich osob; a když dí: „cizoložníci", dotýká se tch,

kteí bližnímu kazí jejich ženy. Dále dí: „a také jako tento vzjevný

híšník". Tu dí výklad: Hle, že blízko ml vzjevného híšníka, vtší

jemu nadutosti byla píina; nebo pýcha i s dobrými i se zlými tova^

Ooi ryšíc.
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ryšíc, vždy škodu iní: má^Ii vedle sebe bídného, více se nadýmá; pakli

má šastného, tehdy závistí se muí. Ale pokora opt všudy získává:

má^li podlé sebe bídného, tehdy lituje; pakli má šastného, tím se více

pokoí. A tu vz, že tyry jsou strany pýchy, jakož dí sv. eho: Prvá

pýchy strana jest, že kdo maje co dobrého, domnívá se, že by od sebe

ml. Druhá, když akoli se domnívá, že mu jest dáno, pece se domnívá,

že by pro jeho zásluhy bylo dáno. Tetí pýcha jest, když kdo se chlubí

z nkteré vci, jíž nemá. tvrtá pýcha, když jinými pohrdá, žádá vzvlášt

vidn býti, že nad jiné má, což má.

A v té pýše byl tento zákonník, jenž se chlubil, že by nad jiné lidi

byl spravedlivý a dobrý. Jenž dále dí: „Postím se dvakrát v témdni,

desátky dávám všech vcí, kteréž mám". Tu ted vyítá své dobré skutky,

jež nebyly ctnostmi, protože jich neuinil dobe, jinými zhrdaje ; nebo
kdožkoli co iní, maje vdom hích smrtelný do sebe, a tak nejsa

v lásce, ten nic neiní dobe, jestliže iní co iní dobrého; protož jeho

pst nebyl tak ctnostný, aniž jeho desátkv dávání. Protož má každý

lovk pilen býti, aby vše, což iní, inil bez híchu smrtelného, a tak

v lásce; nebo dí sv. Pavel: „Všichni vaši skutkové budte v lásce!" Nebo
dv jsou ásti spravedlnosti: jedna nehešiti, a druhá dobe initi,

jakož dí David každému: „Odchyl se od zlého a i dobré!" A ty dv
ásti mínil zákonník do sebe, jako že neheší, a že dobré iní. Prvou

ásti mínil, ka: „nejsem jako jiní lidé". A druhou, ka: „postím se

dvakrát v témdni". Ale pýcha ta mu i pst i jiné skutky zošklivila,

jakož nyní mnohým jiným jich všecky skutky kazí, a vzvlášt zákon-'

níkm, kteí se nad jiné velebí svými skutky a zákony; aniž jim po^

mže hodin zpívání, nebo dí Kristus v 15. k. sv. Matouše: „Lidé tito

ústy mne chválí neb ctí, ale srdce jich daleko jest ode mne; nadarmo
ke mn se modlí, uíce uení a pikázaní lidská."

Dále dí Kristus: „A vzjevný híšník opodál stoje, nechtl oí k nebi

pozdvihnouti, ale bil se v prsa svá, ka: Bože! milostiv bud mn híš^

nému!" Tu milý Spasitel chválí vzjevného híšníka nejprve v bázni a

v poctivosti, ka : „stál opodál" ; totiž, jako boje se blízko pistoupiti.

Po druhé chválí ho v studu, ka : „nechtl oí vzdvihnouti k nebi" ; totiž,

styd se Boha, proti nmuž hešil. Po tetí chválí ho v bolesti za hích,

ka: „bil se v prsa svá". Po tvrté chválí ho v zpovdi a v modlitb
krátké, že ekl : „Bože, milostiv bud mn híšnému !" A bez pochyb^

nosti, kterýkoli híšník takým srdcem tak by se Bohu zpovídal a

modlil. Pán Bh milosrdný by jemu híchy odpustil. A tomu na pO"

tvrzení dí Kristus: „Vru pravím vám: sestoupil tento", totiž híšník,

„spravedliv v dm svj od onoho", t. zákonníka. Tu dí sv. Augustin:

Slyšel si o zákonníku a o vzjcvném híšníku e protivnou; slyš od^

souzení. Slyšel si pyšného chlubíce, slyšel si vinného, pokorného híš^

nika; slyš ted soudce: „Vru pravím vám!" Pravda dí. Bh dí, soudce

dí : „Vru, pravím vám : vyšel z chrámu spravedliv vzjevný híšník ten

více
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více nežli zákonník". Taž se, pro? Slyš, pro: „Nebo každý, kdož se

povyšuje, bude ponížen a kdož se ponižuje, bude povýšen". Slyšels soud,

varuj se zlé píiny! Po druhé dím: Slyš soud, varuj se pýchy! Nech
vidí a slyší to ti, kteí na svou ctnost všeten spoléhají! To vše

sv. Augustin.

Hle, dva ebíky slyšíme v evangeliu: jeden pýchu, jímž lezou s húry

dol, druhý potom, jímž lezou z dola nahoru; na prvním byl zákonník

a na druhém vzjevný híšník; onen ponížen a tento povýšen. Protož

dí Spasitel, že „každý, kdož se povyšuje" jako ten zákonník, „bude po^

nížen, a kdož se níží", totiž pokorn má, jako tento vzjevný híšník,

„bude povýšen". A tak jest bez pochybnosti, že kdož v svt a v svém
srdci se vyvyšuje, ten ped Bohem jest menší; a kdož se v srdci a

v svt ponižuje, toho Pán Buh ped sebou vyvyšuje. A toho dokáže,

když pokorných v soudný den povýší, a pyšných poníží, jakož Panna
Maria prorokovala, pravíc: „Sesadil mocné se stolice, a povýšil pokora

ných." To jest: ted uinil na mnohých, a ješt uiní na konec v soudný

den. Dejž milostivý Spasitel, abychme se nechlubili, bližních netupili;

ale abychme se híchuv práv káli a pokorn se modlili, a tak

abychme v svj dum, v království nebeské, jsouce

spravedliví, vstoupili, a to zásluhou Pána
našeho Jezu Krista! Amen.

C02 NEDLE
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Sv. Marek v 7. kapitole.

ten as Ježíš vyšed zase z konin Tyrských a Sidon/'

ských> pišel k moí Galilejskému, prostedkem krajin

Desíti mst. 32. I pivedli jemu hluchého a zajíkavého

a prosili ho, aby na nj ruku vložil. 33. A pojav jej soukromí

ven z zástupu, vložil prsty své v uši jeho, a plinuv, dotekl se

jazyka jeho. 34. A vzezev k nebi, vzdechl a ekl jemu: „EíFeta.

to jest otevi se.** 3.S. A hned otevíny jsou uši jeho, a rozvázán

jest svazek jazyka jeho, i mluvil práv. 36. I pikázal jim, aby

žádnému nepravili. Ale jakžkoli on jím pikazoval, oni mnohem
více ohlašovali. 37. A pevelmi se áiviii, kouce; „Dobe

všecky vcí uinil. I hluchým rozkázal

slyšeti, i nmým mluviti.**

V TOMTO
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"""~^ TOMTO SVATÉM EVANGELIU JEST
zmínka o Ježíšovi, o lovku hluchém a nmém,
o lidech, kteí nmého k Ježíšovi pivedli a jeho

skutky lidem jiným vyprávli, a všechny jeho iny
chválili. Na Ježíšovi máme znamenati pilnost a milo^

srdenství, že chodil piln káže z milosrdenství. A máme
znamenati moc jeho velikou, jíž všecky vci dobe uinil, a tak viti
máme, že jest pravý Búh a pravý lovk: Búh, že všecky vci dobe
uinil, a lovk, že pracovit chod kázal. Hle, dí evangelium : „Vyšed

Ježíš z krajin Tyrských, pišel pes Sidon k moi Galilejskému, jež jest

mezi krajinami Dekapolskými." Tu vz, že Tyrus jest msto, a Sidon

druhé; Galilea jest vlast neb krajina jedna židovská, v níž se Kristus

narodil a vychoval ; protož slul Galilejský. Pak moe Galilejské má jméno

od Galileje. Pak Dekapolis také jest jedna krajina, v níž za asu kázaní

Kristova pohané pebývali. Hle, ted vidíš pilnost milostivého Spasitele

v kázaní, a tak i spasení našeho, že chodil pšky po krajinách káže.

Protož dí sv. Matouš v 9. k. : „Chodil Ježíš okolo všech mst, neb po

všech mstech, a po hradech, ue v zíceninách jejich, a káže evangelium

o království (t. nebeském), a uzdravuje všeliký neduh a všelikou nemoc."

A že to inil z milosrdenství, ukazuje to svatý Matouš, hned ka: „A vida

zástupy, slitoval se nad nimi; nebo byli ztrápeni jako ovce, nemajíce

pastýe." To slovo uvažuje sv. eho, dí v svém kázaní, že Kristus na^

vštívil lidi své, jako ovce vrný pastý, aby za n svou duši položil.

Protož dí na ono slovo Kristovo: „Já jsem pastý dobrý", takto: že uinil

Pán, co je napomínal; ukázal, co pikázal; duši svou za ovce položil a

své tlo svým ovcím dal, aby je vykoupil, svým tlem nasytil. O srdnatí

Kristovi synové! uvažujte svého Spasitele milosrdenství, že Bohem jsa,

vtlil se, aby nám vrné posloužil, nás hokou a ohavnou a ukrutnou

smrtí od híchu vyistil, a od dábla a od vné psoty vysvobodil.

A proto v krajinách Tyrských, Sidonských, Dekapolských, i v jiných

kázal. A když v té krajin Dekapolis byl, dí evangelium, že „pivedli

jemu hluchého i nmého, a prosili, aby vložil na ruku". Tento lovk
nebyl hluch a nm od pirození, ale dábel byl jemu odal i sluch i e.
Chytrý dábel odal lovku dva smysly k spasení nejpotebnjší: sluch,

aby slova Božího neslyšel, a tak spasen nebyl; e, aby rady k spasení

od bližního nebral, aniž jinému radií, aby se nemodlil, aniž v Bohu roz^

mlouval. A podlé výkladu svatého Bdy tento lovk znamená ty lidi,

kteí Boží milosti jsou hodni, aby byli od moci ábelské vysvobozeni;

nebo ohluchl lovk, když Božího pikázaní neuposlechnuv, slova dá^

blova pijal, a tak onml, že od Boží chvály ustal. A tak hluchost

a nmota od prvního se lovka poala; a ted se velíce v jeho plemeni
rozšíila, takže jsou velmi mnozí, kteí Boha neposlouchají, a tak jsou

v pravd hluší. K nimž dí Pán Bh skrze Izaiáše v 42. k.: „Kluší slyšte!"

O03 A
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A potom dí: „Kdo jest hluchý? Jen ten, k nmuž sem posly své pO'

sílal." Hle, posílal Bh proroky, poslal i Syna svého; Syn poslal posly

své, apoštoly, sám ústy svými tlestn kázav, zstavil písmo, jehož

máme poslouchati: avšak tak jsme hluši, že zídka se lovk nalezne,

jenž Boží pikázaní skutkem drží! Protož dí Bh: „Hluší slyšte! kteí

uši máte a neslyšíte." O, kterak jest hluchý, kdož neslyší, že Ježíš, kie
velikým hlasem, na kíži za nho duši pustil! Kterak jest hluchý, že

jemu v uchu nezní: Vstate, pojdte k soudu! A opt: Jdte zloeení
do vného ohn!

A že každý od pirozenosti hluchý jest nmý, nebo ponvadž ne^

mže slyšeti hned od narození, také nemže se nauiti mluviti, a tak

po hluchosti vlee se nmota; a že každý lovk, když smrteln heší,

tehdy ihned se z dábla v híchu narodí, protož tak dlouho bude nmý,
jak dlouho bude hluchý; a že hluch jest dotud, dokud jest v híchu
smrtelném, protož dotud jest i nm: hluch, že Boha neposlouchá, a

nm, že ho nechválí. A tak všichni smrtelní híšníci jsou jako modly,

o nichž dí David prorok, že ústa mají a nebudou mluviti, oi mají

a nebudou vidti, uši mají a nebudou slyšeti. A akoli lidé svtští, totiž,

kteí knzi nejsou, híchem smrtelným jsouce poraženi, jsou hluší i nmí
sob k zatracení, jestli jich Ježíš nevrátí k slyšení vnitnímu svého slova

a k mluvení hodnému, pece tou nmotou knží jsou tíže nežli svtští

poraženi, takže akoli mnoho umjí mluviti ústy v Písm svatém, jako

jsou misti, a v právích papežských, jako jsou pravouci, ale pece jsou

nmí proto, že jsouce zle živi, ani dstojn se modlí, aniž Boha chválí,

aniž jiných uí. Protož o nich dí Spasitel v 20. k. sv. Matouše: „Lidé

tito rty mne ctí, ale srdce jich daleko jest ode mne; a darmo ke mn
se modlí, uíce uení a pikázaní lidská."

A v této rot jsou všichni ti, kteíž váží více pikázaní a ustanovení

lidská, nežli ustanovení Boží; a také ti, kteí neuí lidi Božího zákona,

majíce uiti. A ti jsou psi nmí, o nichž dí Bh skrze Izaiáše v 56. k.

:

„Strážní její slepí, všickni nerozumli, všickni psi nmí, nemohouce št^

kati." A kteí jsou ti strážní a psi nestydliví, hned potom dí: „Oni pa^

stýi neznali rozumu ; všichni v svou cestu obrátili se, každý k své lakot,

od nejvyššího až do nejposlednjšího pastýíka, psíka nmého a nestyd^'

livého." O, co jest tch psv nyní nmých, a málo pastýv pravých!

A nevíš^li, pomni, že ekl Bh: Strážní její, t. vinice, jež jsou lidé

Boží, všichni psi nmí, nemohouce štkati. A pro? Zajisté proto, že

nkterým lakomství ústa zacpalo, nkterým neumni zákona Božího;

nebo ihned dí Bh: Oni pastýi neznali rozumu, to jest, nerozumli

písmu Božímu. Hle, vidíš, že neumni jim ústa zacpalo. A o lakomství

hned dí: Všichni v svou cestu obrátili se, každý k svému lakomství^

od nejvyššího až do nejposlednjšího. Nejvyšší k svému lakomství se

obrátil, jež jest svatokupectví, prodávaje dstojenství: arcibiskupství,

biskupství, proboštství, opatství, kanovnictví i faráství, odpustky i do^

pustky.
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pustky. A že jakýž otec, tacíž i synové, a koupíce darmo nedají, protož

také trhem v své lakot bží až do nejposlednjšího, jenž mže býti

lakomý faráík, neb tídníek, kterýž zpovdí, ktem, svátostí, kázáním,

ticeti mšemi, a jinými bhy hledá zisku lakom tlestného. A že mnoho
jest takých, a málo pracovníkv Kristových vrných, protož dí milý,

vrný a pracovitý pastý k svým ueníkm, Matouš, 9.: „Zajisté že jest

mnohá, ale dlníci nemnozí; protož proste Pána žní, a pošle dlníky
v

na svou že." Na to slovo dí sv. eho: Poslav Pán kazatele, co dí,

slyšme: Zajisté že jest mnohá, ale dlníci nemnozí. Toho bez tžké
žalosti mluviti nemžeme, nebo akoli jsou ti, kteí by dobré vci sly^-

seli, nejsou ti, kteí by pravili. Hle knžími pln jest svt naplnn, pece
ve žni Boží ídký velmi nalézá se dlník; nebo úad knžský pijímáme,
ale skutku úadu neplníme. Ale uvažte, brati moji! uvažte, co dí se:

Proste Pána žn, a pošle dlníky na svou že. Vy za nás proste, a hodné
vci vám praviti mžeme, a k napomínání jazyk není líný; a, ponvadž
úad kázaní pijímáme, ped spravedlivým soudcem naše nás mlení ne^

odsoudí. To vše sv, eho papež, jenž vyznává, že ke kázaní jest za^

vázán. A kdož mže ty hluchonmé uzdraviti? jen Ježíš, o nmž dí evan^

gelium, že „pivedli hluchého i nmého, a prosili ho, aby vložil na ruku".

Tu vz, že mnohé vci jsou, které vedou híšného k Ježíšovi: Nej^

prvé milost Boží, jíž on vede k sob, koho ráí; jako dí David: „Vlí
svou pivedl jsi mne." Po druhé, slovo Boží, když je híšní slyší. Aniž /

kdo bude piveden ze starých k Ježíšovi, jen uslyšili slovo Boží; jako

dí sv. Pavel : „Kterak uví, když neuslyší ? a kterak uslyší bez kazatele "? '^ / , J ^i^

nebo víra jest ze slyšení, a slyšení slovem." Po tetí vede k Ježíšovi

nemoc; jakož dí David: „Rozmnožily se nemoci jejich, a chvátali," totiž .1,^'ižv' 1

k Bohu. A toho jest oitý dkaz, že mnozí, dokud jsou zdrávi, na Ježíše a^^^^^-^

málo dbají, ale když nemoc veliká pipadne, tehdy se zpovídají a tla

Ježíšova žádají. Po tvrté vede k Ježíšovi báze smrti, jako jest dkaz
na tch nemocných. Po páté, protivenství svta. Po šesté, dobré tova-*

ryšstvo. Po sedmé, dobrý píklad. Po osmé, nábožná modlitba, jež

zvlášt uzdravuje nemocné. A toho jest dkaz, že evangelium dí: „A pi^
vedli jemu hluchého i nmého, a prosili ho, aby vložil na ruku." Hle ted

vidíš, že prosili ho, a on uslyšel je a uzdravil ho. A kterak? Dí evange^

lium, že pojma ho ze zástupu, vpustil prsty své v uši jeho, a plinuv dotekl

se jazyku jeho, a vzezev v nebe vzdechl a ekl : „Effeta !" to jest: otevi se

!

Tu znamenej, že ti vci pedešly uzdravení toho lovka, totiž:

pivedení, prosba, a ze zástupu vyvedení. Tu se když má býti híšný
uzdraven, má pedejíti pivedení k Ježíšovi a prosba, a vyvedení ze zlého

tovaryšstva. A když ty ti vci budou, Ježíš vpustí prsty své, to jest,

dary Ducha svatého dá v sluch lovka híšného, nebo dí sv. eho:
Prsty v uši vpustiti jest: skrze dary Ducha svatého mysl hluchého k sly"

šení otevíti. A tak vpustil Ježíš prsty své v uši hluchého, to jest, dal

jemu dary Ducha svatého, aby slyšel, co má slyšeti. „A plinuv, dotekl

se,"
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se", totiž slinou, „jazyka jeho". Slinou, dí sv. eho, moudrost se zna^

mená. A míní moudrost Syna Božího, ka: Shna nám jest z úst Vy-'

kupitelc vzatá moudrost v svatém Písm; nebo slina od hlavy tee

v ústa; protož ta moudrost, kteráž On jest, když se jazyka našeho dotkne,

hned se ke kázaní slov oteve. To sv. eho. „A \zzzxz\ v nebe, vzdechl".

To uinil, aby ukázal, že uzdravení takého lovka sluší moci Boha
nebeského, a aby ukázal, že uiní to Boží mocí a že jest pravý lovk.
A „vzdechl", aby ukázal slitování a k Bohu pozdvižení. Také vzdechl,

aby ukázal tžkost híchu, a nás nauil vzdychati. „A ekl: Effeta!

to jest: otevi se!" A že pikázal, tak ka, jako Bh mocný, protož

„hned otevely se uši jeho"; nebo každé stvoení musí ho poslouchati,

in, co on káže, aneb trp, co on ráí. „A rozvázán jest svazek jazyka

jeho". Nejprve uši otevely se, a potom jazyk rozvázán jest; a jen uším
ekl: Otevi se! a jazyku neekl: Rozvaž se! Dí sv. eho: V té vci

má býti znamenáno, že pro zavení uší eeno jest: Otevi se! nebo
komuž uši srdce k poslušenství oteveny jsou, hned také svazek jazyka

rozvázán jest, tak aby slyše, což dobrého iní, in také jiným pravil.

Protož dobe pidáno jest: „a mluvil práv"; nebo ten práv mluví,

kdož prvé poslouchaje iní, což mluv, aby jiní inili, uí. To eho;
z jehož ei vidíme, že ten práv mluví, kdož drže Boží pikázaní, jiné

uí, aby je plnili; a zase ten neprav mluví, kdož jsa zlý, jiné uí, aby

byli dobí. Protož dí Spasitel v 12. k. sv. Matouše: „Kterak mžete dobré

vci mluviti, jsouce zlí?"

A tu vz, že svazek jazyka, aby nemluvil práv, jest každý smrtelný

hích; nebo když v nm jest lovk, tehdy nic nemluví práv, totiž

vzácn Bohu. Protož dí Bh : „Kdož má mou e, mluv mou e práv."

Z toho vióÁk, že každý kzz^tel, když káže, i knz, když se modlí, i každý

jiný lovk, akoli mluví e Boží, jsa v híchu smrtelném, pece mluví

kiv; protož každému takému zapovdl Bh, aby jeho ei nemluvil.

A jakož dí David, híšnému ekl Bh: „Pro ty pravíš spravedlnosti mé,

a béeš svdectví mé ústy svými ? a ty nenávidl si poslušenství mého,

a zavrhl si ei mé na zad." O kdybychme toho pomnli, my plechái,

jist byli bychme pilni, abychme v nižádný hích smrtelný neupadli!

a tak bychme mli jazyk rozvázán, jímž bychme mohli práv mluviti,

jiné uiti, a práv se modliti. Jest také svazek jazyka báze, pro niž

mnozí nesmjí pravdy vyznati: knží nesmjí kázati, a laikové i ženy

nesmjí se zpovídati. Knží nesmjí, aby obroí nepozbyli, v žalái ne-'

posedli, pohanni nebyli, aneb umoeni; a svtští nesmjí se pro stud

veHkých híchv zpovídati, aneb pro veliké pokání, a také, jakož sem
od mnohých slyšel, protože na n zpovd knží pronášejí. Dejž milo^

stivý Spasitel, aby ty všechny srazky byly rozvázány, aby každý podlé

Boží vle mluvil práv !

Dále dí evangelium: „A pikázal jim, aby nižádnému nepravili."

Ale pro tmto brání, aby jeho dobrodiní nepravili? a jiným pikázal,

aby
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aby pravili: jako ueníkm Janovým, jimž ekl, uzdraviv nemocné:

„Jdete, povzte Janovi, což ste vidli: slepí vidí, kulhaví chodí, hluší

slyší!" A uzdraviv jednoho, vyhnav dábly z nho, jakož píše sv. Marek,

že když Spasitel z jednoho dábly vyhnal, ekl jemu: „Jdi do domu svého

k svým, a prav jim, kterak veliké vci tob Pán uinil, a slitoval se

nad tebou." Tu vz, že ponvadž milý Spasitel všecky vci dobré uinil,

jakož dí toto dnešní evangelium, protož i onm dobe pikázal, aby

jeho skutky vyprávli, a tmto, aby nevyprávli: oni aby vyprávli, že

uinil Boží mocí, a tito aby nevyprávli, že to uinil lidskou mocí. A tak

i my máme íkati, že dábly vymítal a hluchému sluch dal jakožto Bh,
a neuinil toho jakožto lovk. A v tom jest nauení, aby ti nekázali

o Kristovi, což by nerozumli, aby bludu Bohu nepidali. Také pikázal

tmto, aby neíkali, dávaje nám nauení, abychme se, když co dobrého

uiníme, nechlubili, vdouce, že chloubou všechnu vnou odplatu bychme
ztratili. A svatý Remigius takto dí: Pro Pán o sob kázati bránil?

a zdali nevdl, že by mnozí kázáním byli uvili? Ale proto ten, jenž

chtl, aby o nm kázáno bylo, kázati bránil, aby tudy ukázal, kterak

veliké horlivosti mají býti ti, jimž poruen jest úad kázaní, ponvadž i ti

káží, jimž jest pikázáno, aby nekázali. Protož hned dí evangelium: „ím
více jim pikazoval, tím více kázali neb íkali, a proto více divili se, pra^

více : Dobe všechny vci uinil : hluchým uinil, aby slyšeli, a nmým,
aby mluvili." Tak dí sv. Remigius. A že tito lidé pravdu o Kristovi kázali,

protož Kristova pikázaní nepestoupili, aniž jim toho Kristus pohanl.

Protož i já doufám jeho svaté milosti, že mi toho nepohání, že

káží proti prelátskému pikázaní; nebo vím, že jeho jest lepší piká-'

zaní, jímž mne zavázal, abych kázal, dav mi dar umní i e, a žádost

k tomu, a vzvlášt, jakož doufám jeho milosti, že mne v knžství pijal

a v kazatelský úad. On milosrdný, jenž všecky vci dobe uinil,

a vzvlášt že mocn lovka stvoil, moude híšníka vykoupil, a z ne^

smírné milosti blahoslavenství, jež jest nasycení vle bez nedostatku,

lovku pipravil, on dobe uinil, že dal hluchému moc k slyšení, n^
mému dal moc k mluvení, a pak dal e, že práv mluvil. A tak tím

trojím skutkem ukázal moc Otce Boha, moudrost Božího Syna, a do"

brotu svatého Ducha ; nebo nemže býti nižádný skutek dobrý uinn
od jedné osoby božské, ale což iní Syn, to i Otec i Duch svatý, jakož

dí sv. Augustin. Protož z každého skutku má býti chvála Otci, i Synu,

i svatému Duchu : Otci, že iní mocn. Synu, že iní moude, a Duchu
svatému, že iní dobrovoln. A tak že každá osoba, a tak svatá Trojice,

vše uinila dobe, což jest stvoeného, protož chvalmež moC''

nho Boha, pravíce, že všecky vci uinil dobe ; a tak

že všechny vci jsou dobré, pokud jsou

od jeho svaté milosti uinny.

Ppi NEDLE
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Sv. Lukáš v 10. kapitole.

ten as ekl Ježíš uedlníkm svým: „Blahoslavené

oí, kteréž vidí, co vy vidíte. 24. Nebo pravím vám,

že mnozí proroci i králové chtli vidti, což vy vidíte,

ale nevidli, a slyšeti, což vy slyšíte, ale neslyšeli." 25. A aj, jeden

zákonník vstal, pokoušeje ho, a ka: „Miste, co in, život vný
ddin obdržím?" 26. A on ekl jemu: „V zákon co jest psáno?

Kterak teš?" 27. Aon odpovdv, ekl: „Milovati budeš Pána

Boha svého ze všeho srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší síly

své, í ze vší mysli své, a bližního svého jako sebe samého."

28. I ekl mu : „Práv jsi odpovdl. To i, a živ budeš." 29. On

pak chtje se sám ospravedlniti, dí Ježíšovi: „A kdo jest mj
bližní?" 30. 1 odpovdv Ježíš, ekl: „lovk jeden šel z Jeruzaléma

do Jericha, i upadl mezí lotry. Kteíž obloupivše jej a zranivše,

odešlí, odpolu živého nechavše. 31. I pihodilo se, že knz jeden

šel touž cestou, a uzev jej, pominul. 32. Též i Levita pišed až

k tomu místu, a uzev jej, pominul. 33. Samaritán pak jeden,

cestou se ubíraje, pišel až k nmu, a uzev jej, milosrdenstvím

hnut
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hnut jest. 34. A pistoupiv, uvázal rány jeho, naliv oleje a vína,

a vloživ jej na hovado své, vedl do hospody, a péi o nj ml.

35. Druhého pak dne odjíti maje, vyav dva peníze, dal hospo^

daí, a ekl jemu: Mj o nj péi, a cozkoli nad to vynaložíš,

já, když se vrátím, zaplatím tob. 36. Kdo tedy z tch tí zdá

se tob bližním býti tomu, kterýž upadl mezi lotry?"

37. A on ekl: „Ten, kterýž prokázal milo^

srdenství nad ním," I ekl jemu
Jv'V TJ' 'j„ v.y .'V//
ezis: „jdi, 1 ty ucín tez.

CKOLI TOTO SVATÉ EVANGELIUM
má mnoho rozumv velikých, pece mže ástmi temi
zaveno býti; nebo nejprve pokládá Spasitel poátek
blahoslavenství, jež jest konec naší práce, k nmuž
máme tíhnouti staten všemi rozumy. Nebo blaho--

slavcnství jest nejlepší konec a nejposlednjší v dojití; ale má býti nej"

prvé v naší žádosti, jakož dí Spasitel v 6, k. sv. Matouše: Nejprve

hledejte království Božího, to jest, blahoslavenství nejprve žádejte, a

pilní ho budte. A poátek njaký toho blahoslavenství byl, vidti a

slyšeti Krista dstojn; nebo Kristus nazývá ty blahoslavené, kteí ho

vidli a slyšeli tlestn, jakož byli apoštolé, a jiní svatí mnozí. A toho

vidní a slyšení žádali králové a proroci zákona starého a nemli.

Nebo tak Bh zpsobil, aby nkteí poátek mli blahoslavenství vrou
a poznáním rozumu; a nkteí mli poátek blahoslavenství vidním
a slyšením tlestným ; a nkteí mají v znamení posvátném, jež tlestn
vidí a rozumem ví; jakož i my nyní vídáme tlestným okem zpsobu
chleba pi mši, jež nám ku pamti své Kristus zstavil, a víme, že

v tom jest skryto ped tlestným smyslem jeho tlo. Ale svatí starého

zákona, jako David, Isaiáš, Jeremiáš, ti mli poátek blahoslavenství

vidním víry a vnitním poznáním; protož nemajíce vidní tlestného,

žádali, aby mli, byla^-li by vle Boží : O uzím^li (O si videbo) ! A mezi

jinými svatými starého zákona, kteí žádali Krista tlestn vidti, na"

plnila se žádost starce Simeona a Anny prorokyn, že Simeon vezma
ho na svoje ruce, ekl: „Ted necháš. Pane! sluhy svého v pokoji, podlé

slova svého, nebo vidly oi moje Spasitele tvého" (t. od tebe daného).

Anna, také prorokyn, vidvši, jako i Simeon, radovala se. Luk. 2. k.

Apoštolé také vidouce, radovali se, a byli ted blahoslaveni, jakož i jiní

svatí, kteí hodn vidli Krista v tlesenství a skutky jeho, a slyšeli

Pp2 slova
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slova jeho. Protož dí Kristus ueníkm : „Blahoslavené oi, kteréž vidly

ty vezi, kteréž vy vidíte."

Tu vz, že blahoslavené jest nejprve to, což zná všechny vci, a jest

isto od každé poskvrny samo od sebe. A tak jen Bh jest blahoslavený,

nebo jest vševdoucí, a nemá aniž mže míti které poskvrny, a toho

nemá od koho jiného. Po druhé jest nco blahoslavené, protože jest

rozumné a nemá nižádného híchu do sebe. A tak všichni andlé, svatí,

a duše svaté v radosti nebeské jsou blahoslavení a blahoslavené, a po
soudném dni posledním všichni svatí budou tak blahoslavení. Po tetí

jest to blahoslavené, což má rozum, a jest isté od híchu smrtohiiho.

Tak jest blahoslavený každý lovk zde na svt, kterýž nemá híchu
smrtelného; a tak byli apoštolé blahoslaveni, i ped smrtí Kristovou,

i po jeho na nebe vstoupení; a nyní jsou tak blahoslavení všichni ke-*

sané dobí, kteí híchu smrtelného nemají. Po tvrté jest nco blaho"

slavené, jež není rozumné, ale jest kus neb ástka vci rozumné. A tak

tlo každého lovka, i každý úd jeho jest blahoslavený, jako nos, ústa,

noha, usi, oi. A toho blahoslavenství dotýká se ted Kristus: „Blaho-'

slavené oi, kteréž vidly ty vci, kteréž vy vidíte."

A jakož o blahoslavenství sem ekl, taktéž rozumj i o svatosti;

takže Bh jest svatý, že zná všechny vcí, a nemže poskvrny v sob
míti, a té svatosti nemá od jiného. Pak svatí v nebesích jsou proto

svatí, že jsouce rozumní, te nemají nižádného híchu, akoli mohli

míti, a druzí mli. Po tetí svatí jsou lidé zde na svt, že jsouce roz^

umní, nemají híchu smrtelného, akoli mají všední. Po tvrté jsou

jich tla a údové svatí proto, že jsou ástka jich životv. Po páté slují

nkteré vci svaté, protože jich svatí užívali. A tak roucho Kristovo

a Panny Marie, a jiných svatých, sluje svaté, ale mén svtjší nežli

tla svatých; nebo tla Kristus svou smrtí vykoupil, ale své sukn
nikoli, ani závoje své matky; a tla budou blažená a svatá na vky,
ale ne tak roucho Kristovo, aniž jiných svatých. Po šesté sluje nkterá
vc svatá proto, že jest k Boží služb ustanovena neb dána; a tak

kostel, kalich, ornát, a jiné vci pižehnané k Boží chvále slují svaté.

Po sedmé vci Bohu obtované slují svaté; a tak v starém zákon
každé prvorozenství slulo Bohu svaté, a nyní almužna dána pro Boha
sluje svatá. Pak po osmé sluje vc svatá proto, že znamená jinou vc
svatou; a tak Písmo sluje svaté, že znamená Boha svatého, neb jiné

vci svaté. Ale ta svatost jest dosti malá; jako íkají lékai, že voda od
lovka pošlá jest zdravá proto, že znamená zdraví toho lovka, akoli

ta voda v sob zdraví o sob nemá. A tak obraz, jenž znamená Krista

umueného, neb jiného svatého obraz, mže slouti svatý ; a taktéž slovo

neb hlas sluje svatý neb svaté, že znamená vc svatou. Ale konené svaté

jest Bh, andl a lovk svatý, takže na vky svatosti nepotratí ta vc trojí.

Dále dí evangelium: „A hle jeden zákona umlý vstal, pokoušeje

ho a ka: Miste! co in život vný míti budu?" Tuto ted zavírá se

druhý
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druhý kus vzvlášt, jenž jest cesta k zasloužení života vného, o nmž
zákona umlý Krista se otázal, a Kristus ho milostiv nauil, že bude4i

milovati dokonale Boha a bližního svého, tehdy bude míti život vný.
Dobrou otázku, sob užitenou i nám, uinil, akoli se zlým úmyslem
uinil; nebo otázal se pokoušeje Krista. A tak i proto, že dobrou

otázku uinil, i proto, že Krista pokoušel, dí sv. Lukáš, jako div se:

„A hle jeden zákona umlý". Dí sv. Ambrož: Jeden zákona umlý,
slova zákona drže, rozumu zákona neznaje. „Vstal", aby lépe byl slyšen,

a snad aby jako dobrý byl od lidí vidn. „Pokoušeje ho". Odkud vzal

pokušení. Bh ví! ale snad vzal píinu z toho, že naped byl ekl
Kristus ueníkm : „Radujte se, že jména vaše napsána jsou v nebesích."

„A ka: Miste! co in život vný budu míti?" Mistrem Krista na^

zývá a nikoli Pánem, snad proto, že chce umti, ale nikoli sloužiti,

slyšeti, ale ne poslouchati, a mistrem ho nazývá, jehož nechce býti

ueníkem! Dí sv. Jan Zlatoústý, že tento znamená svatých chvalie,

nikoli následovníky; to jest ty, kteí svaté chválí, ale nenásledují sva"

tých, jakož obyejné jsou ti, kteí písmo umjí, misti a knží. I dí:

„Miste! co in život vný budu míti?" Zdá se, že se táže pokorn,
moude a užiten: pokorn, když dí: „miste", moude, když dí: „co in",
a užiten, když dí: „život vný míti budu". Moude se táže, ka: „co

in", netoliko co umje, ta, neb mluv, ale „co in"; nebo dí Kristus

v 5. k. sv. Mat.: „Kdož initi bude a uiti, ten bude veliký v království

nebeském." A na konci tohoto evangelia dí Kristus: „Jdi, i ty i tak!"

A Kristus poal po svém Kristu kázati, ka v 3. k. sv. Mat. : „Pokání

ite, nebo se piblíží království nebeské." A tak dobrou otázku uinil, \; \y
ka : „co in, život vný", to jest radost vnou, jíž jest vidní Trojice

svaté vné; jakož dí Spasitel v 17. k. sv. Jana: „Život vný jest, aby

poznali t, samého pravého Boha, a toho, jehož jsi poslal. Jezu Krista."

Rozumjž, že každý lovk bude živ na vky, a tak bude míti svj život

vný; ale ne každý bude míti života vného, jenž jest poznání v ra^

dosti Trojice svaté na vky, takže lovk svatý rozumem pozná Trojici

svatou a Krista lovka tlestnýma oima, a z toho znání vného bude
míti útchu velikou a ukojení, a tak nasycení i rozumu svého i vle,

že bude míti, což bude chtíti, bez nedostatku. A to nasycení sluje život

vný, neb vné blahoslavenství, o nmž Kristus dí : „Blahoslavené oi
ty, které vidly ty vci, kteréž vy vidíte"; vidly, rozumj dstojn.
A zase zloeené oi, kteréž vidly nedstojn, jako oi Jidášovy, Pilá^

tovy, Herodesovy, a knží, kteí vidvše tytéž vci jako apoštolé, po^

tupili Spasitele. A taktéž rozumj, že blahoslavené jsou oi, kteréž d^
stojn vidly zpsobu chleba pi mši, v nmž jest tlo Kristovo; a zlo^ /.

eené, kteréž vidly nedstojn. ]>J3 ^ '^

Dále dí evangehum: „A on", t. Ježíš, „vece k nmu", t. k zákona
umlému: „V zákon", t. v Božím písm, jež jest zákon nad jiné zákony,
v nmž spravedlivý lovk má mysliti i v noci i ve dne, jakož dí David

Jí- -dle .i*^- Pp3 prorok:
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prorok: „Co psáno jest", k obdržení života vného? „Kterak teš",

k svému zpravení ? Kterak teš, jiným jsa mistrem k nauení ? Kterak

teš: piln-'li? nábožn-'li? ustavin^li a užíten''li ? O kdyby se nás

každého Kristus otázal: Co psáno jest v zákon Božím? a kterak teš?
a snad ti, kteí mají jiným cestu k životu vnému ukazovati, umlkli

by, nevdouce, co psáno jest v zákon Božím; ale kdyby se jich otázal:

kolik kop platu, ospu, kur, vajec, a který den mají míti bity neb díly

/ své? hned by uhodli. Kdyby se nás také otázal každého! Kterak teš?
-' a mnohých svdomí musilo by odpovdti, že nedbale, nenábožn a

kiv; nebo nkteí tou, a neplní, co tou, jako ti, o nichž dí Kristus

v 23. k. sv. Mat.: „Na stolici Mojžíšov sedli misti a zákonníci : vše,

< iv^M'^^*^ ^°^ yivn. eknou, to ite, ale podlé jich skutkv neite, nebo praví a

.
^.t

'*' neiní." Na stolici Mojžíšov sedí papežové, biskupové a jiní duchovní

úedníci, kteí mnoho pikazují, a sami neiní. Pak nkteí iní, a tou
a uí, jako apoštolé a jich vrní námstkové inili, následujíce Spasitele

svého, o nmž dí sv. Lukáš : „Poal Ježíš initi a uiti." Nkteí tou a

iní, ale jiných neuí v sborech, jako vrní lidé svtští, muži i ženy,

kteí lépe ted svým píkladem uí nežli knží; a ti užitenji uí nežli

knží, kteí eí uí, a skutky ruší. Protož dí sv. Bernard: Prospšnjší
jest kázaní píkladem, nežli toliko slova.

Dále dí evangelium: „On odpovdv, ekl: Milovati budeš", a tak

dále. Tento uml slova zákona Božího, protože sv. Lukáš nazývá ho

zákona umlého; vdl, že psáno jest v zákon Božím v pátých kni"

hách takto : Milovati budeš Pána Boha svého ze všeho srdce svého, a

ze vší duše své, a ze vší síly své. Pak o bližním psáno jest v tetích

knihách takto: Milovati budeš pítele svého jako sama sebe. A akoli

nejsou úpln táž slova, pece jest plný týž smysl; nebo ono slovo:

ze vší síly své, tolik váží, jako toto slovo : ze všech sil svých. A ono
slovo v druhém pikázaní: pítele svého, tolik zní, jako toto slovo:

bližního. A že v evangeliu pidáno jest : „a ze vší mysli své", tím se míní

v této ei, když dí Písmo v pátých knihách v 4. k.: Nezapomínej slov,

jež vidly oi tvoje, a a nevypadnou ze srdce tvého po všecky dny
života tvého, uiti je budeš dti a vnouata svá! A opt dí Písmo:

Budou slova tato, kteráž já pikazuji tob dnes, v srdci tvém, a íkati

je budeš dtem svým, a pamatovati budeš sed v dom svém, a chod
na cest, sp i vstávaje; zavážeš je jako znamení na své ruce, a budou
mezi tvýma oima, a nehnou se, a napíšeš je na prahu a na dveích

domu svého

!

Hle, ted máš dosti položeno, že ze vší mysli své má lovk Pána

Boha milovati. A vz, že Boha milovati jest, dobe dobré Bohu chtíti;

a dobe dobré Bohu chce, kdož híchu smrtelného nemaje, chválí Boha,

poslouchá, a milováním nejvíce k nmu tíhne, jako jsem psal v kázaní 30.,

na den svatého Ducha. I dí zákona znalý z Božího zákona takto : „Milo"

váti budeš Pána", jenž t mocn stvoil, mže t ochrániti i darovati,

a

My
i
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a huáešAi zlý, má moc všudy nad tebou pomstiti. „Boha", jenž jest

moudrý, znaje všecky vci od vnosti, ped nímž nemže nic tajno

býti; „svého", že svou nesmírnou dobrotou uinil se tvým, dal se tob
k vné radosti, budeš4i ho nade všechny jiné vci milovati. A tak

milovati budeš „Pána" pro moc, „Boha" pro moudrost, „svého" pro

dobrotu. „Milovati budeš", to jest, budeš tomu chtíti a v tom se radovati,

že on jest Pán všemohoucí. Pán nade všemi pány, že jest Bh vše

znající, nebo jest nesmírné moudrosti, a že jest nesmírn dobrý, a dobrota

nesmírná. A tak všechny vci i tebe stvoil z moci a moudrosti i dobroty

nesmírné; protož milovati ho budeš, že jest Stvoitel, že jest zachovatel,

a že jest oslavenec všech vyvolených k radosti vné ; nebo on stvoiv

zachovává, a potom slavný iní své milovníky. A tak že jest dobré ne^

smírné, a tak nejlepší, „milovati ho budeš", nejvíce, a tak „ze všeho

srdce svého", to jest v smyslu bez bludu, „a ze vší duše své", to jest

z plné vle bez protivnosti, „a ze vší mysli své", to jest z plné pamti
bez zapomenutí, „a ze všech mocí svých", to jest ze všech snažností,

tak abys všechny snažnosti piložil k rozumu, abys od Boha nepo^

bloudil; a všechny snažnosti piložil k vli, abys nic jiného nežli Boha
nevolil, aniž co proti jeho vli volil; a abys všechny snažnosti a síly

piložil k pamti, abys Boha nezapomnl. Ale tak pln docela, jakož

dí sv. Augustin, zde lovk, smrtelný jsa nenaplní, ale v radosti nebeské

tu pln dokoná, což zde pone, jakož nejlépe mže.
Dále dí evangelium: „a svého bližního jako sama sebe". Tu vz,

že bližního milovati jest, bližnímu dobe dobré chtíti. A že bližnímu

dobré by bylo, aby byl bez híchu smrtelného, a aby konené byl

spasen, a to dvé jest jemu nejlepší, jestliže to dvé bude míti, protož

každý lovk, jako sob má nejvíce toho dvojího, tak má žádati toho

i bližnímu, podlé Boží vle. A že, jakož dí sv. Augustin, bližní jest

všech lidí každý lovk, protož každý lovk každému, dokud jest zde

na svt jako bližní, má jemu žádati jakož i sob híchv odpuštní a

radosti vné. Pakli zemra bližní jest v nebesích, tehdy má jemu toho

rád páti; pakli v oistci, má za Boha prositi; pakli jest v pekle, jako

Jidáš, tehdy má jemu té muky páti, ponvadž jest Boží vle, aby tak

trpl muka.
A ekl sem, že bližního milovati laskavé neb hodn, jest bližnímu

dobe dobré chtíti. Z toho vidíš, že kdož bližního k híchu táhne, ten

ho dobe nemiluje, jakož i sama sebe dobe nemiluje, když heší. Nebo
dí David prorok: „Kdož miluje zlobu, nenávidí duše své." Z toho dále

vidíš, že lidé, kteí sob híchu pomáhají, ti nejsou sob vrnými pátely,

ale zrádci a nepátely. A zase, kdož jsa dobe živ, bližního táhne od
híchu radou, napomínáním, kázáním, dary, hrzou, neb i pomstou
ádnou, ten jest jeho vrný pítel. Protož dí sv. eho; Ten sám pítel

mj bude, kterýž poskvrny duše mé vytírá, totiž napomenutím, nauením,
neb jiným zvykem dobrým. A má tak každý bližního svého milovati,

ie
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že což by sob podobn a hodn žádal, aby téhož v též píhod bliž^

nímu žádal ; a což by sob hodn a spravedliv nechtl, aby téhož nechtl
i bližnímu.

Ale díš: Bližní mj nkterý jest zlodj, cizoložník, neb jinak zlý,

kterakž ho mám milovati jako sama sebe? Tu dím, že máš milovati

to, což Bh stvoil v bližním, jako dílo a chrám Boží, a to jest duše

a tlo ; ale nemáš na nm milovati cizoložství a jiné zloby. A tak kdož
má v mrzkosti hích bližního svého, a rád by, aby on byl bez híchu,

tehdy ho miluje, jest-li díve sám bez híchu smrtelného ; a ím více

mrzí ho jeho hích, a má vtší žádost, aby zbyl se híchu, tím ho více

miluje. A jakož sám jsa v nouzi, žádal by pomoci od bližního, od toho,

kterýž by mohl pomoci; taktéž sám, mže^li pomoci bližnímu, jenž by
také hoden byl té pomoci, má jemu pomoci milostiv. A tak když dí

Písmo : „Miluj svého bližního jako sama sebe", nevelí milovati tak velice

jako sebe, aniž více nežli sebe, ale k témuž jako sebe, t. k vné ra^

dosti, a pro totéž jako sebe, t. proto, že jest obraz Boží a stvoení

jeho, a týmž ádem jako sebe, ale díve sebe a více.

Dále dí evangelium: „I vece jemu: Práv si odpovdl! to i,
a budeš živ!" Chválí Kristus odpov, a velí býti dobe živu, ka:
„Práv jsi odpovdl," to jest: pravdu jsi povdl! „to i," což dí zákon,

„a budeš živ" na vky v radosti. „A on chtje zpraviti se, ekl Ježíšovi:

A kdo jest mj bližní?" Ted v té ei jest svatého evangelia ást tetí,

totiž ád, kterým má Boží pikázaní naplnno býti. A toho ádu chtje

dojíti zákona znalý, táže se, kdo by byl jeho bližní; protož dí evange^

lium: „A on chtje zpraviti se"; latinsky stojí: justificare se ipsum, to

jest: chtje ukázati se spravedlivým ped lidmi a ped Kristem, jakožto

ped lovkem, jenž by srdce jeho neznal. Ale pece zdá se mi, že v tomto

evangeliu to slovo : justificare se ipsum, tolik se míní, jako : zpraviti se,

a tak jsem položil v evangeliu, aniž jest ujma; nebo zpraviti se ped
lidmi, také jest spravedlivá se ukázati. Pak žádaHi ten mistr ukázati

se spravedliv ped Kristem, ili nauen býti, kdo jest jeho bližní, jakož

slova k tomu zní i jeho i Kristova, to Kristus milý ví! Jenž „vzhru
vzhledná, ekl: lovk jeden sestupoval od Jeruzaléma do Jericha", a tak

dále. Že Kristus vzhru vzhlédl, dal nauení, aby kdož chce užiten
koho k spasení uiti, žádal pomoci od Pána nebeského. Po druhé, aby

dal znamení, že lovk neposlušenstvím odpadl od radosti nebeské. A po

tetí, aby ukázal, že on jest v podobenství Samaritán, jenž jsa Bohem,
vtlil se, aby byl naším bližním, a aby ranného lovka olejem svého

milosrdenství a vínem svatého pokání vyléil, na své tlesenství utrpení

za nho pijma.
v

I dí evangelium: „Vzhru vzhledná Ježíš, ekl: lovk jeden sestu^

poval od Jeruzaléma do Jericha, i upadl v lotry." Nevím, tak"!! se stalo

tlestn, ale vím^ že tak jest, jakož Kristus míní. A mohlo tak býti,

nebo
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nebo mezi Jeruzalémem a mezi Jerichem byla njaká pustina, na níž

olupovali lidi; a tu byl popaden král Sedechias, utíkaje z Jeruzaléma,

od bojovníkv krále Babylonského, jakož píše prorok Jeremiáš v po^

slední kapitole. Ale duchovn lovk proto, jakož sem psal o tom lo^

vku jedno kázaní vzvlášt a široce, jest vše lidské pokolení híchem
poražené; „ten lovk sestupoval" neposlušenstvím „od Jeruzaléma", to

jest od vidní pokoje, nebo Jeruzalém vykládá se vidní pokoje, „do

Jericha", to jest v psoty a bídy tohoto života nestálého, nebo Jerichem

vykládá se nestálost, neb mnní, neb promna. A viz, kterak se to

stalo! Hle takto: lovk Adam ped pádem v hích, jímž upadl, ml
pokoj prvý k Bohu poslušenstvím, druhý k sob nevinností, tetí k svtu ^-'^

panováním, takže byl všeho svta po Bohu pánem; a když hada upo"

slechl, pestoupil Boží pikázaní, tehdy sestoupil v nedostatek pokoje

híchem, takže nedostalo se mu pokoje i k Bohu, i k sob, i k svtu;

a v tžké promnní, že mohl nezemíti, zhešiv musil zemíti, také

míti království nebeské bez bídy i musil býti bídný. Hle hích ho od

království nebeského vzdálil! To se míní, když dí Kristus: „lovk
jeden sestupoval od Jeruzaléma." Po druhé ho hích v bídu porazil,

nebo „šel do Jericha". Po tetí ho dáblm poddal, nebo „upadl mezi

lotry". Po tvrté ho hích milosti Boží zbavil, „nebo ho oloupili". Po
páté v mocích pirozených ranil, nebo dí Kristus: „a rány vloživše".

Po šesté na duši ho umoil, nebo dí Kristus: „položivá". lovk cele

jest živ, když duše jeho jest v tle, a milost Ducha svatého v jeho duši;

ale položiv jest, když duše živí tlo, a milost Ducha svatého neživí jeho

duše. A tak každý smrtelný híšník, jsa živ na tle, jest položivý, a jest

ten lovk od lotrv ranný. Také svatí v nebesích, jichž tla jsou mrtva

a hnijí neb shnila, jsou položiví a polomrtví, a v soudný den budou
pln živi, majíce živost, o níž dí Kristus v evangeliu tomto : „To i,
a budeš živ!"

I dí Kristus: „lovk jeden", t. Adam a jeho híšné pokolení, „se^

stupoval", to híchem ncposlušenství, „od Jeruzaléma", t. od vidní po^

koje, „do Jericha", t. do bídy, „i upadl v lotry", t. mezi dábly, „kteí"

docela „oloupili ho", t. obnaživše nevinnosti, takže svlekli s nho ne'

vinnost, a oblékli ho v svj šat, ve vinu. „A rány vloživše", to jest

v mocích daných od Boha ranivše: v rozumu, ve vli, v pamtí i síle

tlestné; rány také slují híchy, jimiž lovk jest od dábla rann;
„odešli", totiž vzjevným pokušením pokryli se. Tu vz, že dáblové nc^

odešli tak od lovka, aby nepokoušeli, ale tak, že lidem své chytrosti

pikryli; a nkdy také od lovka odcházejí. A tak dí Kristus: „odešli,

položivá nechavše". I pihodilo se, že knz jeden sestupoval touž cestou,

a uzev ho, minul. Taktéž i jáhen, když byl podlé cesty a vidl ho,

minul". Tento knz všechny knze starého zákona, a jáhen všechny prO'

roky znamená, kteí touž cestou jdouce, totiž prvotním híchem, minuli
lovka ranného bez pomoci.

Qqi «Ale
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„Ale Samaritán jeden", totiž Kristus, jenž proto sluje Samaritán,

že jest strážný svých vrných; nebo Samaritanus vykládá se: strážný;

a Kristus jest strážný, k nmuž dí Job v 7. k. : „O strážný lidí ! pro jsi

mne položil protivná sob?" A David prorok dí: „Nebude''li Pán ostí"

hati msta, nadarmo bdí, kdož ho ostíhá !" A že on jest Samaritán,

v tom smyslu, že ostíhá, když mu ekli knží : Ty jsi Samaritán a dábla

máš! neodepel, ka: Nejsem Samaritán! jakož dí sv. eho, ale ekl:

Já dábla nemám! Ten Samaritán Kristus cestu in, neb cestou jda, to

jest, lovkem pro nás uinn jsa, pišel k nmu, neb šel podlé nho,
to jest, vzal krom obloupení duchovního a krom híchu utrpení; hlad,

žíze, horko, zimu, zármutek, bolesti i smrt, jakož víra naše ukazuje;

a dí sv. Pavel k Židm v 2. k., že ml se ve všech vcech bratím pi"
podobniti, akoli híchu nemohl uiniti. „Ten Samaritán", vida okem
svého milosrdenství, „milosrdenstvím hnut jest: a piblíživ se" tak blízko

k rannému lovku, že nemohlo blíže býti; nebo jsa Bohem, nechtl,

jakož dí sv. Pavel, andlského vzíti na se zpsobu, ale lidský vzal, aby

jsa lovkem, byl naším bratrem a bližním; „i obvázal rány", díve
staviv krev pi ktu, aby netekla, totiž shladiv hích, jenž tee za lo"

vkem až do ktu. Rány obvázal, že milostí svou tak lovka zpsobil*

že moci jeho všechny, i jeho tla, i jeho duše, mohou býti k prvému
zdraví navráceny, takže bude lovk v blahoslavenství tak zdravý v mo"
cech, jako v ráji byl. „Uvázal naliv oleje", t. milosrdenství, „a vína",

t. pokání, utrpení neb obradování. „A vloživ ho na hovado své", to

jest, vezma utrpení za nho na tlesenství své; nebo dí skrze Davida:

„Jako hovado uinn jsem. K emu? Abych nesl híšného," totiž utrpení

za híchy jeho. Protož dí Isaiáš v 53. k. : „Vru, neduhy naše on trpl,

a bolesti naše on nesl." „Vedl ho do chléva", to jest do sboru svatého

lidí, v nmž ranní se léí, když se z híchv kají. „A ml o nho péi"
jist velikou, více nežli ticet dv léta pro nho strastn pracuje; a který

léka tak velikou péi mže piložiti k rannému na tle, jako on pi"

ložil? „A druhý den", to jest v as ted milostivý, „vyav dva peníze",

totiž oznámiv starý i nový zákon, na nmž jest obraz vného krále;

„i dal chlevníkoví", to jest knzi, jenž má obojí zákon umti ; ten knz
znamená všecky knze nového zákona. „A ekl jemu: Péi o nho mj !"

totiž, abys ho vyléil, nikoli abys odel, oloupil, více ranil a umoil;
„a cožkoli vydáš", totiž, což práce, pomoci i síly vynaložíš, „já když se

vrátím", totiž v soudný den, „vrátím tob", to jest zaplatím; to jest:

jakož mnoho dobrého uiníš, tak odplatím tob.

Ale tu vz, že latinsky stojí: quodcunque supererogaveris, to jest:

cožkoli pedáš, totiž, že práv obojí zákon jemu, k tomu i píklad dobrý

dáš, i života svého nasadíš. O kdyby chlevníci alespo ty dva peníze

vydávali! nebo pohíchu! málo tch jest, kteí pedávají, jakož míní

Spasitel tuto, jenž dí dále: „Kdo z tch tí zdá se tob nejbližší tomu,

jenž upadl mezi lotry?" totiž, knz"Ii, i jáhen, ili Samaritán? A on
vece:
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vece: „Který uinil milosrdenství nad ním neb jemu." Hle, tento soudí

bližnost podlé milosrdenství, ka, že Samaritán, cizozemec, jest bližší

rannému lovku Jeruzalémskému, nežli knz a jáhen téhož pokolení,

kteí nad ním neuinili milosrdenství.

Tu mže býti znamenáno, že milosrdenství má býti každému nuz^

nému uinno, bud Zid, pohan, neb zlý kesan ; nebo hned dí Kristus

:

„Jdi, i ty i tak!" To jest: i milosrdn, když mžeš, každému nuz^

nému ; nebo každý jest tvj bližní, bud Zid, pohan, kací, neb nepítel

tvj kesan. A tak milostivý Spasitel píkladem dokázal, že každý

lovk každému jest bližní. Latinsky stojí proximus, to jest nejbližší;

nebo tak každý lovk jest každému v lovenství blízký, že nemže
býti bližší v lovenství. Ale jiné blízkosti, jako blízkost po rodu, neb

místem, neb píbuzností, ty nejsou tak stálé, že by inily každého lo'

veka každému nejbližšího. Pak jest ješt blízkost zvláštní v synech

Božích vyvolených k spasení, a ta blízkost nemže pijmouti umenšení

ani pispoení ; nebo tch synv vyvolených Otec nejbližší jest Kristus,

a církev svatá, totiž sbor vyvolených tch, jest matka ; a tak všichni

vyvolení jsou bratí duchovní vlastní Otcem i matkou, kteí vzvlášt

íkají spolu Pánu Bohu : Ote náš, jenž jsi v nebesích. A tak položením

této blízkosti uí Kristus podobenstvím tohoto evangelia, že každý lovk
má býti každému jinému lovku bližní v žádosti. Protož ty, kdož chceš

blahoslavenství míti z bližnosti, „jdi, i" následováním toho Samaria

tána Krista „tak" v žádosti: nikoli docela totéž, nebo nejsi Bh a lovk
jako Kristus, ale což iníš, i k prospchu církve svaté, a mocí Kri^

stovou, což mžeš, abys byl pravý úd Jezu Kristv. A z toho jest dkaz,
že jen ten jest bližní hodný království nebeského, kdož pomáhá žádo"

stiv k milosrdenství bližnímu svému, aby církev svatá v svých synech

byla zdráva. A také dítky svaté J30U bližní, že akoli žádosti nemají

k prospchu, pece že mají nevinu na ktu, jsou také pomocný k na^

plnní potu synv Božích; a když do let pijdou, tehdy mají, Krista

poslouchajíce, initi tak milosrdn bližnímu, jako uinil

Samaritán onen požehnaný na vky, svých

vrných jenž vždy ostíhá.

C^

Qq- NEDLE
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NEDLE TRNÁCTÁ PO SV. TROJICI.
Sv. Lukáš v 17. kapitole.

ten as, když šel Ježíš do Jeruzaléma^ šel skrze Sa^

maí a Galíleí. 12, A když vcházel do njakého mé^

steka, potkalo se s ním desetm už malomocných,

kteíž stálí zdaleka. 13. A pozdvíhše hlasu, ekli; „Ježíši píkazateli,

smiluj se nad námi." 14. Kteréžto on uzev, ekl jim; „Jdouce,

ukažte se knžím." I stalo se, když šli, že oištni jsou. 15. Jeden

pak z nich uzev, že jest uzdraven, navrátil se, s velikým hlasem

veleb Boha. 16. A padl na tvá k nohám jeho, díky in jemu,
'^ A ten byl Samaritán. 17. I odpovdv Ježíš, ekl; „Zdaliž jich

\Z y^^'- deset není oištno? A kdež jich devt? 18. Nenalezli se,

'"^y.^^.^
^ ^

—

) r

aby vrátíce se, chválu Bohu vzdali, jediné cízo-'

zemec tento." 19. 1 ekl jemu; „Vsta

a jdi, víra tvá t uzdravila."

V TOMTO
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TOMTO EVANGELIU JEST ZMÍNKA
o Ježíšovi, o desíti malomocných, a o knzích. Na
Ježíšovi ukazuje evangelium práci, moc velikou a milo^

srdenství: Práci, že chod mezi zemí pohanskou a

mezi zemí židovskou, kázal slovo Boží; nebo dí

evangelium : „Když šel Ježíš do Jeruzaléma, šel mezi

Samaí", jež jest zem pohanská, „a mezi Galileí",

jež jest zem židovská. Pak milosrdenství jeho se ukazuje i v tom, že

tak kázal, i v tom, že malomocných uzdravil ; a taktéž moc jeho božská

ukazuje se v tom uzdravení. Pak na malomocných ukazuje se bída ve^

liká na všech, a poátek pkný, ale vdnost konená nad jedním, a na

devíti nevdk. Na knzích evangelium nic vzjevn neukazuje; než jest

domnní, že jsouce (nepátelé) zákona Kristova, nepikázali vyištným,

aby šli k Ježíšovi a díky jemu vzdali, že je ráil milosrdn uzdraviti.

I dí evangelium: „Když šel Ježíš do Jeruzaléma", totiž kázat šel, ne

pyšné jel, jako nynjší knží jezdí. I já, pohíchu! jezdím, a v tom
svou nestatenost vyznávám, že nechodím pšky kázat, jako mj
Vykupitel chodil; nevím, pomže^i mi to, že bych pšky tak daleko

a tak brzy nemohl pijíti. „I šel mezi Samaí", pohanskou zemí,

„a mezi Galileí", židovskou zemí. „A když vcházel v jeden hrádek",

to jest v msto, „potkalo ho", vyšedše na pole, „deset mužv malo-

mocných". \^^

Tu vz, že ped mstem ho potkali, a tu se div stal : Nejprve proto,

že malomocní v mstech nepebývali, nebo bylo pikázáno v zákon
Levitici v 13. k. A v knihách Numeri v 5. k. psáno jest takto: Pikaž
synm Izraelským, a vyvrhnou z mst každého malomocného. Po
druhé proto stal se div ten ped mstem vzjevn, aby mnohým prospl

k víe, kteí stáli opodál: nejprve proto, že z pikázaní zákona nesmli
pistoupiti; po druhé snad pro uctivost, kterouž mli k Ježíšovi, chtíce

uzdraveni býti. „A vzdvihli" z veliké žádosti zdraví, a aby je slyšel, „hlas

pravíce: Ježíši pikazateli !" Hlas jejich jest modlitba sladká, pokorná,

a duchovní, a obecná: Sladká, že praví: Ježíši!" nebo jakož dí sv. Ber"

nard, Ježíš jest sladký zpv v uchu, med v ústech, a veselí v srdci.

Pokorná, že praví: „pikazateli", vyznávajíce, že jim má pikázati jako

svým. Duchovní, že nežádají penz, jako obecn žádají malomocní, ale

žádají slitování, pravíce: „Smiluj se nad námi!" Obecná, že nižádný sám
za sebe neprosí, ale všichni spolu za sebe, všichni pravíce: „Smiluj se

nad námi!" A takou modlitbu Ježíš rád slyší: sladkou, pokornou, áu"

chovní a obecnou, jakož uslyšel tyto, a uzdravil je od malomocenství.

A nejprve vzezel na n milosrdn ; nebo dí evangelium : „Jež jak uzel",

t. okem tlestným, jež vidl od vnosti znáním božským, „ekl: Jdte,
ukažte se knžím !" Trojí vc na Ježíšovi se tu ukazuje : milosrdenství

Qq3 dobrotivé
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dobrotivé na 'vzezení, moudrost na rozkázání, a moc na uzdravení;

nebo jest dobrotivý, moudrý a mocný Ježíš.

Tu vz, pro kázal jim Ježíš, aby se ukázali knžím. A jest prvá

píina naplnní zákona starého; nebo psáno jest Levitici v 14. k., že

vyištný od malomocenství ml se ukázati knžím, a to pro dvojí vc

:

nejprve proto, že knží mli znáti malomocenství, aby ohlásili, že mže
býti v obci

;
po druhé proto, aby malomocný ob dal, kterouž Bh roz^

kázal. A tu knží nynjší berou podnt, že velí sob od zpovdi pe-'

níže dávati; ale nepomže jim to, nebo Kristus, knz nového zákona,

nevzal nieho odj malomocných, uzdraviv je, a knžím svým nového

zákona ekl v 10. k. sv. Matouše: „Darmo ste vzali, darmo dávejte!"

Darmo ste vzali, t. bez penz, darmo pro mne dávejte bez penz. I kázal

Kristus tmto mužm ukázati se knžím, pro naplnní zákona starého,

jenž ješt nebyl docela v podobenstvích a v ustanoveních obtných (in

fíguris et in ceremoniis) pominul. Po druhé kázal se tm ukázati knžím
proto, aby oni lidem pravili, že Ježíš uzdravil malomocné, a tak aby lidi

k Ježíšovi jako k Bohu mocnému obrátili. Po tetí proto, aby knží
nauili ty muže viti v Ježíše z toho skutku, že je uzdravil, a také aby

knží radili jim, aby šli k Ježíšovi, a vzdali jemu díky a chválu. Uinili^li

to knží ti, nevím, ale nezdá se mi ; nebo vždy tupili skutky Kristovy

i ty, kdož Krista rádi slyšeli. Po tvrté proto kázal se tm ukázati

knžím, aby ukázal, že v duchovním uzdravení od híchv mají híšní

jíti ke knžím a bráti od nich radu, kterak mají se podobn z híchv
káti. Ale aby ukázal milý Spasitel, ; že on jest ten, jenž sám duši od

híchv oišuje, a že bez knží mže odpustiti a odpouští híchy, uzdravil

tyto malomocné na cest, díve nežli^knží došli. A ten skutek uvažují

svatí, a vzvlášt sv. Jeroným, jenž dí, že jakož knží starého zákona mli
moc, aby rozeznali, kdo jest malomocný a kdo není, ale nemli moci,

aby koho oistili od malomocenství, aniž aby toho, > jenž nebyl malo"

mocný, uinili malomocným, taktéž knží nového zákona mají moc,

aby rozeznali mezi híchem a mezi híchem, ale nemají moci, aby

koho v duši vyistili od híchu, aniž aby istého híchem, když by

chtli, uinili neistého. Tak pokládá sv. Jeroným. O tom sem jinde

mnoho psal.

A položíce, že Kristovo pikázaní toto :""„Jdte, ukažte^se knžím!"
jest podobenství zpovdi, již lidé konati mají ped knžími, tehdy uva-

žuji tato slova: že když dí Kristus malomocným: „Jdte, ukažte se

knžím!" že tím znamená, aby smrtelní híšníci šli !ukazovat"" svých

híchv knžím, kteí by umli rozeznati mezi híchem a mezi híchem.

A když dí: „jdte!" ukazuje, že híšný nemá meškati svým ukázáním,

a také aby nikoli bezdn, ale dobrovoln se ukázal. '"'A když dí:

„ukažte", ukazuje tím, aby híšný netajil híchv, ale aby je ukázal.

Arka: „knžím", ^ukazuje, že knží mají^"moc, aby slyšeli híchy a radili,

kterak mže lovk mocí Kristovou od híchv oištn býti. Z toho

vidíme,
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vidíme, že zpcvd má býti dobrovolná, brzká, vzjevná, knzi, svých

híchv, celá; nebo když híšní volají srdcem k Ježíšovi, a jdou, aby

ukázali se knžím, on je svou mocí, díve nežli knží dojdou, od híchv
na duši oišuje. Protož dí sv. Augustin: Veliká dobrota Boží, že k sa^

mému slíbení híchy odpouští; ješt nepraví ústy, a pece ted Bh v srdci

slyší. Tak mluví na ono slovo Davidovo : ekl sem : íkati budu proti

sob nespravedlnost svou Pánu! a ty odpustil si zlobu híchu mého.

A ted dí evangelium: „A stalo se: když šli, istí uinni jsou."

Ale dlí se na dvé ti, kterýmž híchy jsou od Krista odpuštny:

Jedni jsou, kteí velebíce knžstvo, praví, že bv bez jejich rozhešení

nižádný nemohl rozhešen býti; a ti jsouJako Židé od malomocenství

uzdraveni, kteí se k Ježíšovi, aby jemu chválu vzdali, nevrátili. Druzí

jsou, kteí vrn praví a ví, že mže híšný míti odpuštní híchv
od Boha, jestli by ho nižádný knz zde nerozhešil; jakož Pán Bh
uinil s mnohými v starém zákon i v novém, a s lotrem na kíži,

a s oním vzjevným híšníkem, jenž v 18. k. sv. Luk. zpovídal se Bohu,

ka: „Bože! milostiv bud mn híšnému!" A že mu Bh híchy odpustil,

svdí tu Kristus, ka: že pišel v dm svj jsa spravedliv. Ale tch,

kteí tu moc Kristovi dávají, jest málo, jako z malomocných jediný se

k Ježíšovi s chválou vrátil, a to Samaritán, to jest pohan ze Samaí,
z té pohanské zem. Jakož dí evangelium: „A jeden z nich, jakž uzel,

že oištn jest, vrátil se", a tak dále. „Jeden" z desíti uzdravených! Tu
se ukazuje ídkost lidí k Ježíšovi vdných, jakož dole sám Ježíš to

praví. „Uzev, že oištn jest od malomocenství, navrátil se, velikým

hlasem veleb Boha" ; hlas veliký ukazuje velikost vdnosti, nábožen^

ství a víry, protož velebil Boha, nikoli knží, jimž se ukázal. „A padl

na tvá", tím pokoru ukázal ; „ped nohy jeho", tím dobrodiní Ježíšovo

vyznal; díky in", t. jako Bohu. „A ten byl Samaritán", to jest ze

Samaí pohan. A to dí sv. Lukáš, jako by mínil, že jiní byli Židé, kteí
své uzdravení jako od zákona se domnívali míti, že se ukázali knžím;
ale Samaritán ten vyznal, že od Krista jest uzdraven. „A odpovdv
Ježíš ekl: Pece deset uzdraveno jest, a devt kde jest?" Tu dí výklad:

Na nevdné jako na neznámé se táže, ka: „kde jsou?" nebo jako

nevdný nevyznává Božího dobrodiní, taktéž Bh nevyznává ho k spa^

sení a k milosti. Dále dí Kristus: „Není nalezen, který by se vrátil",

totiž z tch devíti, „a dal chválu Bohu, jen tento cizozemec." Hle, ony
oznamuje Spasitel v nevdnosti a tohoto chválí z vdnosti a dí jemu

:

„Vsta a jdi, nebo víra tvá t uzdravila." „Víra", jež jest základ všech
ctností k spasení, „tvá" ne cizí, ne knze; „t" pokorného a vdného;
„uzdravila" na tle od malomocenství a na duši od híchu a to mocí
Pána našeho Jezu Krista. Amen.

Svatý Bda na toto evangelium dí, že malomocní znamenají kacíe,
již jsou uvnit rozlinými poskvrnami zprznni a mají od lidu odloueni
býti, aby svým híchem jiných nezprznili. A že svatokupectví, to veliké

kacíství
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kacíství, pohíchu! velmi knží zprznilo, kdyby mli odloueni býti,

aby jiných neposkvrnili, prodávající odpustky, zpovd, kest, kázaní,

mší sloužení, poheb, olej svatý, žehnání i svcení kostelv i oltáv,
a vtší svatokupci, prodávající biskupství i jiná obroí a jiní kupujíce —
kdyby, pravím, ti byli s pomahai svými odloueni od úadu knžského

a od obce, jist nedostalo by se mnoho knží! a musili by

druzí biskupové i jiní jíti k roli, aby knžství nepo"

žívali, dokud by se od toho malomocenství

Ježi pokáním pravým neoistíli.

NEDLE
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Sv. Matouš v 6. kapitole.

ten as ekl Ježíš uedlníkm svým: 24. „Žádný nc"

mže dvma pánm sloužiti. Neb zajisté jednoho nená/*

[
vidti bude, a druhého milovati, aneb jednoho pidržeti

se bude, a druhým pohrdne. Nemžete Bohu sloužiti i mamon.
25. Protož pravím vám : Nepeujte o život svj, co byste jedlí

a co píli, ani o tlo své, ím byste se odívali. Zdaliž není život

více nežli pokrm, a tlo nežli odv? 26. Hlete na ptactvo ne^

beské, že nesejí ani žnou, ani shromažují do stodol, ale Otec

váš nebeský živí je. I zdaliž vy jich mnohem nepevyšujete?

27. A kdo z vás peliv mysle, mže pidati ku postav své loket

jeden? 28. A o odv pro se staráte? Považte kvítí polního, kterak

roste, nepracuje ani pede. 29. Pravím pak vám, že ani Šalomoun

ve vši sláv své tak odín nebyl, jako jedno z nich. .'^0. Pon-^

vadž tedy trávu polní, ješto dnes jest, a zítra do peci bývá vložena.

Bh tak odívá, i zdaliž mnohem více vás neodívá, ó malé víry?

R„ ^i. Nepeuítež
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31. Nepeujtež tedy, íkajíce: Co budeme jísti? aneb co budeme

píti? aneb ím se budeme odívati? 32, Nebo toho všeho pohané

hledají. Ví zajisté Otec váš nebeským že toho všeho pote/-

bujete. 33. Ale hledejte nejprv království a spravedl^-

ností
j
eho, a toto vše bude vám pidáno."

'PASITEL MILOSRDNÝ TOUTO SVA'
tou eí své vrné táhne od zlého milování zem"
ských vd a k milování nebeských vcí je táhne:

naped pikazuje, aby bohatství nesloužili; po druhé,

aby pilnosti nezízené k tlestným vcem nepiklá"

^____^_^^^_^^^_^^ dali; po tetí, aby doufajíce v Otce nebeského, ne^

í^ """"iá
"* W beského království nejprve hledali. A akoli Spasitel

velice dobré toto svaté a užitené pikázaní k spasení našemu mluvil,

pece píše sv. Lukáš, že slyšíce to zákonníci, kteí byli lakomí, po"

smívali se jemu. Tu dí sv. Bda: Napomenul byl Kristus díve ped
tím mistry a zákonníky, aby své spravedlnosti nedoufali, ale híšné
kající pijímali, a almužnami své híchy vykupovali; a oni pak pi"
kazatele milosrdenství, pokory a stídmosti v posmchu mli! Protož

dí sv. Lukáš, že slyšíce to zákonníci, kteí byli lakomí, posmívali se

jemu a to pro dv píiny: prvá, že jim velmi neužitené vci rozkazoval

anebo že jim, ani vše uinili, darmo pikazoval. Tak mluví sv. Bda.
A jakož nyní bží stav mistrský, knžský a eholní, nedlí se od

onch; nebo též v posmchu jest evangelium toto u tch, jako i onch.
A ješt vtší posmch nynjší iní Kristovi nežli oni, nebo oni aspo
vzjevn jeho e zavrhli, ale tito pod pokrytstvím; nebo praví, že je

drží jedni, a druzí skutkem i eí jemu se protiví, a obojí je pi mši

líbají, ale lakomství nenechají. A tak jsou ueníci Kristovi, a Jidášovi

následovníci, jenž to evangelium od Krista slyšel, a zrazuje pro lakomství

Krista líbal. Ale ne tak Petr, a jiní apoštolé a jich následovníci, kteí

panství i lakomství zavrhše, majíce co píti a jísti, a vhodný odv k práci,

mli na tom dosti ; uposlechli Krista v tomto evangeliu, že království

nebeského nejprve hledali, sami dobe byli živi, a jiné témuž uili, a

tak jedinému Pánu nejvíce Bohu sloužili, jenž dí : „Nižádný nemže
dvma pánm sloužiti."

Tu vz, že míní Kristus o dvou pánech protivných v panování, a

o sloužení ádném, takže nemže nižádný spolu dvma pánm protiv"

ným ádn sloužiti. Nebo jakož Kristus dává píklad, ka : „Nemžete
Bohu sloužiti a penzm", jest nejhloupjšímu rozumnému lovku po"

vdomo.
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vdomo, že nemže lovk spolu ádn a rozumn žádosti své i k Bohu

i k penzm pichýliti ; než musí to býti, bud že k Bohu jest více pi"

chýlen svou žádostí s pivolením nežli k penzm, anebo více k penzm
nežli k Bohu. A kam jest více pichýlen s pivolením, tam jeho služba

se obrátila; a tak jes-li vtší žádost s pivolením k Bohu, tehdy služba

jest Boží, ale ne penz, pakli vtší jest žádost k penzm nežli k Bohu
a tak nežli k spasení, tehdy lovk slouží penzm a ne k Bohu. A tak

Kristus po žádosti pilné tu službu uvažuje, ka : „Nebudte peliví v duši

své, co byste jedli" ; a tu zapovídá žádost pílišnou. A když dí : „Nej-'

prvé hledejte království Božího a spravedlnosti jeho", tu pikazuje, aby

nejvtší žádost mli k Bohu, jenž jest království vyvolených, a spra'

vedlnosti království, to jest každé ctnosti, jež k nebeskému království

vede. Protož kdož chce znáti na sob, komu nejvíce slouží, ten obra
rozum svj, a uvažuj, kam se pilnost nejvíce obrátila, a hned pozná,

komu nejvíce slouží. Na píklad : má'li Petr dva pány, a jest žádostiv

pilnjší služby Janovy než Pibíkovy, tehdy Janovi více slouží Petr nežli

Pibíkovi. A taktéž miAi Petr dv milé: Kateinu a Markétu, a jest

pilnjší žádostiv Kateiny nežli Markéty, tehdy více miluje Kateinu
nežli Markétu. Nu, lakomý ! sudiž : kam tvá žádost s pilností více se

obrátila, tam i tvá služba.

A že není slušné, aby mohl kdo hodn více (nebo tak velice

kterému stvoení) svou žádostí pichýlen býti, nežli k Bohu, nebo by

tak hned Boha mén nežli stvoení v žádosti vážil, a tak by jím po^

hrdal i v nenávisti ml, protož není lze, aby hodn spolu Bohu i pe.'

nzm sloužil. Protož dí Spasitel : „Nemžete Bohu sloužiti i penzm."
A poínaje evangelium, dí takto : „Nižádný nemže", t. hodn, ádn, neb

s žádostí laskav, „dvma pánm", t. protivným v panování, „sloužiti".

A vz, že ty vci jsou dva páni protivní, kteí jinam a jinam žádost

lidskou táhnou. A tak Bh a dábel jsou dva páni protivní, odporní neb

nesvorní; nebo Bh jsa pánem pravým všeho svta, protože jej stvoil

a zachovává, a jest pán vzvlášt lidský, že lovky neb lidi stvoil, a

svou krví vykoupil je, a krmí je, a dá jim království nebeské, jestli

jemu budou práv sloužiti; a tak on jest sám pánem nade všechny

jiné pány. Ale dábel není práv pán, nežli loupežn, že nemaje nižád^

ného práva k lovku, aby ádn nad ním panoval, zlobou pod se tlaí,

kohož mže; a také sluje král nade všemi syny pýchy, jakož sv, Job
v 40. k. A Kristus dí, že on jest kníže tohoto svta, to jest zlých lidí

v tomto svt.
Nu kdo chceš sloužiti pánkovi bídnému, abys bicho naplnil a šat

chudý ml, ptáš se po nm piln, a pistoupna k nmu, tážeš se, co

máš initi v jeho služb? a ten pánek nemže tob nic dáti bez vle
velikého pána! Ej, milý brate! bud pilen Pána nejlepšího, nejmocnji
šího, nejbohatšího, a nejštdejšího : nejlepšího, jenž nemže kivdy
uiniti, aniž darmo se hnvati; nejmocnjšího, jehož nižádný nemže pe^

Rr2 moci.



324 Evangelium XLVÍII.

moci, a jenž mže svého sluhu ped každým protivníkem obrániti; nc)"

bohatšího, jenž má všechny vci v své moci; a nejštdejšího, nad nhož
nemže nižádný štdeji svému sluhovi za službu dáti ; nebo dává svému
sluhovi království své nebeské a radost plnou, nad niž nemžeš práv
nic více požádati. O milý brate ! K tomu Pánu pi ktu si se pi^
kázal, protož jemu piln služ; nebo on t stvoil, svou krví vykoupil,

on t krmí, on od dábla brání, on svým tlem krmí, svou krví napájí,

on k sob obrácenému híchy odpouští, ctnostmi obdaruje, v dobrém
potvrzuje, konati dobrého pomáhá, srdce obveseluje, a kde sám jest,

tu chce, aby byl na konec jeho sluha. A tak on jest nejvrnjší a nej-"
v

lepší Pán, jemuž sloužiti, dí sv. eho, jest kralovati. A kdo zloeený
nechce býti pilen, aby sloužil tomu Pánu ? u nhož služba jest velmi

lehká, tato : milovati Pána toho nejvíce, a svého bližního. Ta služba

zavírá, aby lovk híchu nevolil, a dobré miloval. A jest proto ta služba

lehká, že mže ji lovk naplniti sob k zasloužení i v povtí, i na

moi, i v žalái, i ve vzení, i chudý, i nemocný, i nahý ; nebo dokud

jen duše jest v tle, dotud mže lovk tu službu Pánu Bohu uiniti, a

za ni království vné (vzíti), jež jest radostí nasycení bez nedostatku.

O bda lidem, že nedbají služby toho Pána, a že slouží radji

jinému Pánu, jemu protivnému, áblu nejbídnjšímu, nejhoršímu, nej"

chudšímu, nejukrutnjšímu, jenž své sluhy šeredný a mrzký iní, z ctnosti

loupí, v dobrém umdlévá, v zlé vede a v nm sílí, v duši mrtví a potom
na vky v temnostech a ohni muí ! Hle, tito jsou dva páni protivní v pano-*

vání, jimž není lze spolu v jeden as sloužiti. Protož mýlí se ti, kteí

pikázaní Božího nedržíce se domnívají, že by jemu sloužili posty,

almužnami, modlitbami neb jinými skutky, a sloužíce v ten as híchem
smrtelným dáblu; ano, dí Pán, jenž selhati nemže, že „nižádný nemže
dvma pánm sloužiti". „Nemže" ádn, žádostiv v jednu chvilku,

spolu „dvma pánm", v panování protivným, protože „budto jednoho

v nenávisti bude míti", jako dábla, „a druhého", jakožto Boha, „bude

milovati"; „aneb jednoho strpí", jakožto dábla — sv. Lukáš v i6. k. dí:

jednoho se pidržeti bude, a obé dobe jest eeno; nebo akoli híšný

nedí, že by dábla miloval nad Boha, pece ho trpí nad sebou v zlob,

jako dí te evangelium, a híchem se ho pidrží, jako dí sv. Lukáš — „a

druhým pohrdá" — jakožto Bohem ; nebo každý, kdož smrteln heší,

ten zamítaje Boží pikázaní, pýchou heší, a Bohem zhrdá. Sv. Augustin

dí takto v kázaní: „Pohrdne" dí, a nedí: „v nenávisti bude míti"; nebo
nižádného svdomí snésti nemže, aby Boha nenávidlo. A pohrdá jím,

to jest, nebojí se ho, kdož jeho pikázaní neostíhá. To Augustin.

Dále dí Spasitel, vykládaje sám : „Nemžete Bohu sloužiti a pe^

nzm". Dí Výklad: Sloužiti bohatství, jest Boha zapíti. A vz, že

v latinském evangeliu stojí: mammcnae. Dí sv. Jeroným, že eí syr-*

skcu mammona jest bohatství, a také Mammon jest ábel, ten, kterýž

bohatstvím lidi vede v hích. I zdá mi se, že sem ml položiti v evan^

gelíu

:
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geliu: „Nemžete sloužiti Bohu a mammonae, aneb bohatství." A tím

se ukazuje z ei Kristovy, že hned dí: „Protož pravím vám, nepelivi

budte duši své", to jest životu svému, „co byste jedli". A tak dotýká se

pokrmu a odvu, dvou vcí, na nichž všechno bohatství lovku užitené

záleží; nebo když jest lovk syt a zahát, ted by ml dosti na tom
míti. A ponvadž Spasitel brání nezízené pílišnosti v tom dvojím,

v pokrmu a v rouše, lovku nejpotebnjším, vbec v jiných vcech.

A abys lépe rozuml evangeliu, vz, že trojí jest služba : Prvá pi'

rozená, jíž každé stvoení má sloužiti Bohu, chtj neb nechtj. Druhá
služba jest laskavá, jíž každý lovk má sloužiti každému; a to iní,

když v milosti Boží jsa, dobrými skutky Bohu slouže, andlm, i všem
svatým slouží, nebeským, pedpekelným i zdejším. Tetí služba jest

lidská, totiž od lidí nalezená, a ta astokrát jest nezízená ; a ted lidé

jen k té služb obyejn hledí. A ta služba jest uvedena trojím zvykem

:

nejprve pebojováním, že jedni druhé pod svou službu podstrí; po druhé

jest uvedena dobrovolenstvím, takže jeden lovk poddá se voln dru^

hému v službu pro odplatu tlestnou ; po tetí jest uvedena služba ne^

zpsobilostí lovka, takže bude pirozenosti hrubé k dílu a k práci

vhodnjší nežli jiný. A tato píina jest nejpodobnjší, aby taký lovk
jiným lépe zpsobilejším sloužil, jenž i v tlestném zpsobu i v rozumu
jiné pevyšuje. Nebo dí Aristoteles mudec, že lidé smyslem a rozumem
zpsobilí, z pirozenosti nad jinými jsou pány a jich správci.

Po druhé vz, že pelivost jedna jest dobrá, a druhá zlá. Dobrá

opt jest dvojí: Prvá, jíž lovk k Bohu, k ctnostem a k skutkm du'

chovním žádostiv a piln zí ; a ta pelivost sluší na život bohumilý,

jejž jiní nazývají život duchovní. A tu péi mli apoštolé a jich ná'

sledovníci. Druhá pelivost dobrá jest zarmoucená, již lovk má v život

pracovitém, hled nejprve k Bohu, k ctnostem, a k dobrým skutkm,
a vede práci tlestnou. Prvá pée byla u Marie Magdaleny, jež peliv
k Ježíšovi hledla, a k jeho slova slyšení; nechavši práce tlestné, sedla

u nohou jeho. Druhá pée byla u Marty, nebo ona péi mla o Ježíše

a o jeho ueníky, co by jim jísti dala ; ale v té práci se rmoutila, když
tlestn pracovala. Protož ekl jí Spasitel : „Marto ! Marto ! pelivá jsi,

a rmoutíš se pro mnohé vci." Pak mimo tyto dv pée každá jiná jest

zlá, jíž lovk více peuje o menší dobré nežli o vtší; jako peují
lakomci více o bohatství nežli o království nebeské, a více o hích stojí

mnozí nežli o ctnost, jako : smilníci, opilci, žrái, kosteníci, pyšní a

lhái. A ty zlé pée zapovídá Spasitel ; ale dobré pée nezapovídá, alebrž

pikazuje, ka skrze Jeremiáše : „Budte peliví, abyste ostíhali všech

pikázaní, kteráž jsou v knihách zákona Mojžíšova." A sv. Pavel dí

:

„Budte peliví zachovati jednotu ducha v svazku pokoje, to jest v lásce."

A tak když dí Spasitel : „Nepelivi budte", zapovídá péi zlou, ale dobré

nezapovídá, ani díla. Protož nedí : „nedlejte, ale nepelivi budte duši

své", t. živosti své, a tak životu, „co byste jedh", anebo tlu svému
Rr3 trve
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„ve byste se odli"; pece duše vaše více jest", t. dstojnjší a Bohu
vzácnjší, „nežli pokrm, a tlo více", t. vzácnjší „nežli odv neb roucho".

Tu znamenej, že ti vci pokládá Spasitel, které Otec nebeský dal

lovku, to jest : duši, tlo, a obému potebu. Duše ta jen Bohu má
býti poddána, tlo duši, a bohatství obému, jakož to pravý rozum velí.

Ten ád pevracejí lakomci, že i duši i tlo dávají pro bohatství
; jako

jest Jidáš. Také ten ád pevracejí ti, jichž tla nad duší panují ; jako

jsou obžerníci, smilníci a jiní, kteí tla k smrtelnému híchu pivolují.

A zamítá Spasitel dvojí péi : jednu, již nazývá péí života, a ta pée
jest o pokrm ; druhou nazývá péí tla, a ta jest o odv. I zamítá

Kristus ty dv pée takto : Život lovka jest dstojnjší, dražší, a tak

lep&í nežli jeho pokrm, a tlo lepší nežli roucho, nebo i pokrm i roucho

jest nakonec pro lovka. A ponvadž Bh dal i duši i tlo, a on ne^

spustí ádu od sebe daného, tehdy dá životu pokrm, a tlu odv; protož

nemá nezízená pelivost býti o pokrm a odv. Protož všecku svou

pilnost máme k Bohu obrátiti, a v ctnosti a v iny ctnostné, abychme
se Bohu líbili ; a tu má naše pée státi, nebo jinak by byla nezízená.

A tak kterákoli pée není potebná k jednomu konci, jenž jest radost

vná, ta jest pée nehodná. A pée o život a o tlo má býti mena
tak, aby lovk peoval o pokrm a odv, jakož mu hodno jest k spasení.

Z toho vidíš, že ti, kteí péi mají, aby byli bohatí, svtu vzácní,

aby tancovali, veselí plodili, neb hry, již k spasení nepomáhají, všichni

tací proti tomuto evangeliu Kristovu jsou nezízen peliví. Jež dí dále

:

„Kledte na ptáky nebeské." Sv. Lukáš v 12. k. dí: Pohlete na havrany,

ze nesejí, aniž žnou, aniž shromažují do stodol, a Otec váš nebeský

krmí je ; Otec váš, jenž vás stvoil, vás živí, a budete^li ho poslouchati,

dá vám ddictví : nebeské království. „Pece vy více mnohé" totiž „jste"

vážnosti „nad n", to jest, mnohem více jste váženi, nežli ptáci : vy

rozumní, k vné radosti stvoení, a ptáci pro vás stvoení, nerozumní,

kteí zhynou. „A kdo" neb „i kdo z vás mysle mže pidati k vzrstu

svému loket jeden ?" Jako bys ekl : Nižádný ! nebo to není v jeho

vli. Sv. Augustin dí : To jest : í mocí a panstvím stalo se, aby

k vzrstu našemu tlo pišlo, neb tak vzrostlo, také jeho opatrností

odno mže býti. A vaší péí se to nestalo, aby k tomu vzrstu došlo

tlo, a jestliže byste myšlením chtli pidati loket jeden, nemžete; protož

tomu péi o odv porute, jehož péí tlo vzrostlo. „A o odv co peliví

jste ?" t. nezízen ; „hlete na lilie polní, kterak rostou, nedlají aniž

pedou", t. k svému okrášlení. Když dí: „nedlají", tu zamítá pelivost

mužskou, o niž muži pílišn peují; a když dí: „aniž pedou", zamítá

pelivost ženskou nezízenou. „Nebo pravím vám, že ani Šalomoun ve

vší své sláv", totiž akoliv byl moudrý, bohatý a mocný, „odn jest

jako jedno z nich", tak pkn v blosti.

Tu vz, že latinsky stojí: Pohlete na lilia; esky neumíme lilium

jmenovati, jež jest kvt velmi bílý, jehož blosti nemohl Šalomoun na

svém
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svém rouchu dosáhnouti. A zdá se mi, že hliem míní Kristus kvítí

rozliné; protož ekl: lilia, t. mnohá kvítí, jakožto lilium, rži, fialu,

a jiné pkné kvítí. Protož dí sv. Augustin: Které hedvábí, která krá--

lovská purpura, které zmalování tkanin mže se kvítí pirovnati ? co se

tak ervená jako rže ? co se tak blá jako lilium ? a fialu která pe"
sáhuje purpura ? To Augustin.

„Nebo ponvadž trávu polní, jež dnes jest a zítra v pec vržena

bývá. Bh tak odívá", to jest okrašluje, „docela více", t. odje, „vás

malé víry", t. kteí jste víry malé, budete^íi peliví nezízen. „Vás", dí

Augustin, kteí jste k Bohu podobni stvoeni, k vnému ddictví v ne"

besích, kteí píslušíte. Stvoitel váš potebné vci vám zpsobí, a na"

hotou nedá zahynouti. To Augustin. Dále dí Kristus : „Protož", totiž

ponvadž tak jest, „nechtjte peliví býti, pravíce: Co budeme jísti? aneb

co budeme píti? aneb ím se odjeme? pece tch všech vcí pohané

hledají", nebo víry pravé nemají, domnívajíce se, že by jen zde mli
býti živi. Jakož dí sv. Augustin, že pohané tch vcí pilni jsou, nebo
na budoucí vci nedbají, ale jen asných a pítomných (t. nynjších)

pilní jsou, jako hovada zemské tyto vci enichajíce. Jakož prorok David

dí: Pirovnali se k hovadm nemoudrým, a podobni uinni jsou k nim.

To Augustin. „Jist vít Otec váš, že tch všech vcí potebujete." „Otce

váš", jenž nemže v moci, v znání a v dobrovolenství ncdostateen býti,

„ví", v který as a kterou mrou k blahoslavenství „tch vcí potebujete".

Protož více, a v nho doufajíce, že vás neopustí, „hledejte nejprve králcv"

ství Božího", to jest, nejvíce žádejte a pilni budtc radosti nebeské, „a spra"

vedlnosti jeho", to jest ctnosti všeliké, jež vede k nebeskému království,

„a ty všechy vci", totiž životu a tlu potebné, „budou pidány vám",

t. podlé míry, k nebeskému království jež mohou pispti. A pokládá

Spasitel nejprve království, jehož máme hledati nejprve; po druhé pO"

kíádá spravedlnost, jež vede k tomu království; a nejposléze pokládá

potebné vci tlestné. Tím ukazuje, že království nebeské jest nejlepší,

protož má býti nejprve v žádosti; potom spravedlnost, jíž lovk do"

chází království, a ta má býti druhá v žádosti ; a po tetí pokrm a odv,
jako nejmenší. Dejž, milý Spasiteli, abychme radost vného

království nejvíce v žádosti mli, a tak, jakož Kristus

velí, jeho hledajíce na konec došli. Amen.

NEDLE
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Sv. Lukáš v 7. kapitole.

ten as šel Ježíš do msta, kteréž slov Naím, a šlí

s ním uedlníci jeho mnozí a zástup veliký. 12. A když

se piblížil k brán msta, aj, mrtvý byl nesen ven
,

syn jediný matky své, a ta vdova byla, a zástup msta mnohý

s ní, 13, Kterouž uzev Pán, milosrdenstvím hnut jest k ní
,

a ekl jí; „Neplaíž." 14. A pistoupiv, dotekl se mar. (Ti pak
,

kteíž nesli, zastavili se.) I ekl: „Mládene, tob pravím, vsta."

15. I posadil se ten mrtvý, a poal mluviti. I dal jej ma'^

tei jeho. 16. Tedy podjala všecky báze, i vele^

bílí Boha, kouce; „Prorok veliký povstal

mezi námi, a Bh navštívil lid svj.* '

SVATY
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VÁTÝ LUKÁŠ V TOMTO EVANGELIU
ukazuje nejprve, že Spasitel byl pilen kázaní, když dí :

„Šel Ježíš do msta, jež sluje Naim." „Šel", totiž kázat-

Po druhé ukazuje náboženství v pilnosti slyšení slova

Božího, když dí: „A šli s ním ueníci jeho a zástup

veliký." Po tetí ukazuje, co se pihodilo, když Ježíš pibližoval se

k brán, ka: „A když pibližoval se k brán msta, hle, umrlý nesen

byl." Po tvrté ukazuje, co Ježíš uinil milosrdn s umrlým i s jeho

matkou ; a po páté pokládá, že lidé vidouce div od Ježíše veliký, chválili

Boha i Ježíše, že jest prorok veliký. A tak vidím na Ježíšovi moc Bož'

skou a milosrdenství: moc, že mrtvého svým slovem vzkísil, a milo^

srdenství, že hnut jest milosrdenstvím, aby to vdov zarmoucené k útše,

a nám k duchovnímu prospchu ráil uiniti.

Evangelium toto, podlé slov, jakož se stalo, jest k smyslu snadné.

A podlé smyslu duchovního, jejž vede sv. Augustin i sv. Bda, umrlý
tento mládenec znamená lovka híchem smrtelným v duši mrtvého,

vdova sbor svatý, lože neb máry znamenají svdomí híšného nedbalé,

nosii znamenají zlé žádosti, neb zlá tovaryšství, jež híšného k zatra^

cení nesou. Ale toho lidé hrubí nedbají, než slyší, co Kristus uinil,

a diví se, ale rozumu svého dále nepovzdvihnou. Protož dí sv. Augustin

v kázaní takto: Divy Pána našeho a Spasitele Jezu Krista všemi, kteí
slyší a ví, hýbají, ale jednmi jinak a jinými jinak; nebo nkteí lidé

tlestní, jeho se divm divíce, na vtší vci hledti nechtí, a nkteí iny
slyšíce na tlech, více v duši se diví. Dále dí: Každý lovk má oi.

jimiž mže vidti z mrtvých vzkíšení, tak jako vstal syn této vdovy,

o nmž nyní evangelium teno jest ; ale kterak by vidli lidé srdcem,

že mrtví vstávají, nikoli všichni toho mají, jen ti, kteí ted vstali na

srdci; nebo vtší jest vzkísiti, aby vždy byl živ, nežli vzkísiti, jenž

opt zeme. Z mládence toho radovala se vdova, a pro lidi, kteí každý

den se vzkišují na duchu, raduje se církev svatá. On byl zemel na

tle, ale oni mrtvi byli na duši. Onoho smrt vzjevná vzjevn byla opla^

kána, onch smrt nebyla vidna, aniž jí hledali, aniž jí vidli. Hledal

ten, jenž znal mrtvé; ten jediný znal mrtvé, jenž mohl uiniti živé;

nebo kdyby nepišel, aby mrtvé kísil, kteí byli nemrtví, apoštol by
neekl: Vsta ty, jenž spíš, a vsta z mrtvých, a osvítí t Kristus.

O mrtvém slyšíš, když dí : Vsta z mrtvých

!

A potom dí sv. Augustin: O tech teme, kteí jsou z mrtvých

vzkíšeni oit, a o tisíci neoit. Dále dí: Protož vizme, co nás chtl

nauiti temi, kteréž z mrtvých vzkísil. Dále vyítá, které Kristus vidom
z mrtvých vzkísil, totiž dveku, mládence a Lazara. Dveka znamená
lovka, jenž k híchu v duši pivolil, ale ješt skutku neuinil: tím

znamená se, že dveka ješt nebyla vynesena z pokoje, v nmž zemela.

Ssí Mládenec
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Mládenec znamená lovka, jenž k smrtelnému híchu pivoliv, dokonal

jej skutkem, ale zvyku v nm neml: a tím znamená se, že mládenec

ted byl nesen z brány, jako hích smyslem z mysli. Lazar smrdutý zna^

mená lovka toho, kterýž pivoliv k híchu smrtelnému, ted uiniv,

dlouho v nm stojí: tím se znamená, že Lazar ted do tvrtého dne ležel

v hrob, ted smrd. Nebo takto smrt duše se dje, že nejprve jest lehtání

neb libost v srdci v híchu, a tu ješt není smrt duchovní; po druhé

pivolení k híchu smrtelnému, a tu ted jest smrt duše
; po tetí skutek,

po tvrté zvyk. Nebo jsou nkteí, kteí zlé vci, jež na mysl vbhnou,
hned odstrí, takže se ani nepokochají; jsou nkteí, kteí se pokochají,

ale nepivolují: ješt není dokonána smrt, ale jaksi poata. K rozkoši

pistoupí pivolení, a tu jest ted smrt; potom skutek, potom zvyk, a

potom zoufalství. I vzkísil Kristus jen ti oividn za svého kázaní,

aby ukázal, že trojí smrtelné híšníky a duši kísí: ty, kteí jen v duši

k híchu smrtelnému pivolují, ty, kteí i iní hích smrtelný ne oby"

ejn, i ty, kteí hích mají ve zvyku; ale dále nic nekísí, nebo zou"

falcv nechá v zoufalství, nebo se nechtí káti. A tak odpouští Pán Bh
hích smrtelný z pivolení, ze skutku, ze zvyku uinný, když jen ne^

pistoupí zoufalství, které jest konené híchu nekáni, takže lovk na

konec se nekaje, to jest, nezeli híchv; nebo ten hích, jakož dí Spasitel,

jest proti Duchu svatému, jenž nebude odpuštn ani zde, ani po smrti,

ponvadž zde ho nezeli, a po smrti také nebude želeti.

Ml bych tu praviti, kterak dívinku Kristus vzkísil, kterak mlá"

dence, kterak Lazara ; ale že by dlouhé bylo, musím opustiti. Ale uvažo"

vaíi chci, jakož dí sv. Augustin, že jest^li kdo, jenž ted smrdl, a jsa

napomínán slovem pravdy, k hlasu Kristovu z mrtvých vstane, živ

potom bude, ten mohl jíti, ale nemohl na vky zahynouti. Ale kteí

zlé iníce, zlým zvykem zavíží, takže zlý zvyk nedá jim znáti, že to zlé

jest, obránci bývají zlých inv svých, hnvají se, když je kárají, takže

Sodomští kdysi ekli muži spravedlivému, jenž káral jich nejhorší

vli: Pebývat pišel si, ale nikoli abys zákony vydával! Tak veliký

tu zvyk nevýmluvné mrzkosti byl, že ted zloba byla spravedlnost,

a ten, jenž bránil hešiti, byl kárán, a který hešil, nebyl kárán. Tací

zvykem zlobným utlaení jako pohbeni jsou. To vše sv. Augustin.

Znamenejž, kdo chce, není^li nyní taktéž jako mezi tmi sodomskými,

akoli ne v híchu nmém, ale v cizoložství, v smilství a v lakomství,

vzvlášt mezi knžími, že tak jsou ted vzvykli, pohíchu! smilniti a la"

komství vésti, že když lovk spravedlivý, žádaje jich spasení, pokárá jich

zloby, tehdy se hned na oboí, pravíce: Chceš^li s námi bydliti, i
jako my a nestanov nám nových zákonv! Nebo ted jsou dábelským

zvykem tak utlaeni, že ted smrdí jako pohbení. Protož jako Marta,

ted jako nenadjíc se, že by Kristus Lazara vzkísil, ekla: Pane! ted

smrdí, nebo již tydný jest! tak ted mnozí znamenajíce smrdutý zvyk

knžský v smilství a v lakot, v pýše a rozkoši, ted lekají se, že mnozí
z nich
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2 nich nebudou vzkíšeni, jen jestliže Kristv plá a kik ped mnohými
z toho zvyku vyvolá. Nebo jakož Lazara ped mnohými s pláem a s ki^

kem vzkísil ze smradu a z mrtvých, tak obecným nyní kikem a pláem
mohou nkteí z nich mocí Boží z toho smrdutého zvyku vstáti ; nebo
dí výklad: Vzjevný hích vzjevného potebuje léení. Protož dí sv. Augu^

stín: Pišel Pán, jemuž všecky vci byly lehký, a nesnáz jakousi ukázal

tu: zarmoutil se, kiel; ukázal, že velikého kiku v káráni teba jest na

ty, kteí se zvykem zatvrdili. Avšak pro kik Pána Krista ztrháni jsou

svazkové tsní smrti : tásla se moc pekelná, vrácen jest Lazar živý, nebo
vysvobozuje Pán i od zlého zvyku tydenní mrtvé, nebo Lazar tydenní
Kristovi, když ho vzkísiti chtl, spal. To sv. Augustin. A na konci ká^

zaní takto dí : Hluboce zemel ten, kohož zvyk híchu tiskne neb tlaí ; ale

vysoký Kristus umí kikem tžká bemena rušiti, umí sám vnit obživiti,

rozvázaného ueníkm dáti: ite i ti také pokání! Pece Lazar po

tyech dnech vstav z mrtvých, v hanb proto nezstal, že zemel. Protož

kdož jsou živi, budte živi; a kteíkoli mrtvi jsou kterou smrtí tchto

tí smrtí, tak ite, abyste ted brzy z mrtvých vstali. To sv. Augustin.

Ted se vrátím k evangeliu, jež dí: „Šel Ježíš do msta, jež sluje

Naim." Naim vykládá se „hnutí" a znamená tento svt, v nmž hnuli

se lidé ze svých stavv, ponouce od prvých až do posledních ; nebo dí

sv. Jeremiáš v 8. k. : Od nejmenšího do nejvtšího všichni pilni jsou Is"

komství, a od knze až do proroka všichni iní lest. A tak hnuli se

knží z dobrovolné chudoby Kristovy, a z istoty, nesmilnosti a pokory

v lakomství, v smilství a v pýchu. Protož dí David, že hnuti jsou,

a báze zachvátila je. Ze hnuti jsou z Kristova následování, a chopili

se panství, protož strach sklíil je, jako knze židovské za Krista, že

se strachují ztratiti bohatství; protož hradí všemi stranami, aby nebylo

kázáno proti jich lakomství, aby jim neubylo bohatství; ale bezpochyby

oni, chtíce je zachovati, ztratí je. Hnuli se také, pohíchu ! knížata, páni

i obané z Božího pikázaní, že ho nedrží ; nebo mnozí ani manželství,

ani vdovství, ani panenství nedrží. A tak málo tch jest, že by se ne"

hnuli z tohoto pikázaní Božího: „Nesesmilníš." A tak všichni spolu

tak hnuli jsou msto, k nmuž šel i jde Ježíš svým kázáním, aby híchu
zstavili. Jdou také s ním i ueníci jeho, vrní knží, i jiní, kážíce a ru"

šice híchy toho msta hnutého z Božího pikázaní. Jde také za Ježíšem
veliký zástup, v nmž ne všichni jsou dobí; nebo mnozí jsou kesané
zlí, kteí také káží a mluví proti zlob, a sami jsou zlí.

„A když se pibližoval Ježíš k brán msta". Brána toho msta, t.

lidi, kteí se hnuli z pikázaní Božího, jest svoboda k hešení. Tou
branou nesou zemelého, totiž híšníka smrtelného, k pohbu dvojímu,
totiž k zvyku híchu a k vnému zatracení, tyi nosii: prvý nadje
dlouhého zdraví, druhý nadje pokání, tetí nadje Božího milosrdenství,

tvrtý pochlebenství, I nesou takto híšného, že dí : Však budu dlouho
zdráv a pokaji se potom, a Bh jest milosrdný, odpustí. A pochleben^

Ss2 ství
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ství knžské a jiných postrkuje a dí: Pece to není tvj hích; pakH
jest, ale malý, odbudeš ho almužnou, zaprosíš mši, dáš knžím platu

dv kopy, a budou za t vn zpívati vigilie. A tak i vrážejí ho na duši

zemelého ti nosii v hrob zlého zvyku a v hrob pekelný, a chtí, aby

mládenec zesmrádl jako Lazar v hrob. Ale vdova, totiž církev svatá,

jež jest sbor svatých, kteí jsou zde v svt — ta vdovou sluje, že muž
její, Kristus, neobcuje s ní viditeln zde, ale eká, aby se k ní vrátil —
ta vdova jde, oplakávajíc syna svého ; nebo všichni vrní zde kesané
žádostí jdou za híšníkem, a oplakávají ho, že na duši zemel. Aniž má
vrný kesan více plakati pro, nežli proto, že sám hešil, a když vidí,

an jiný heší; a proto plakal milostivý Spasitel, a ekl: Blahoslavení

ti, kteí pláí. Ale pohíchu! kesané nynjší pláí, když se jim co pro^

tivného stane, nebo když jim pítel na tle zeme, ale neplái, když

sami na duši jsou mrtvi, ani když vidí, že jich bližní na duši zemeli.

Protož dí sv. Augustin : O jsou4i v tob lítostivá steva, kesane ! který

pláeš o tlo, od nhož odstoupila duše, a nepláeš o duši, od kteréž

odstoupil Bh? To Augustin. I vrn jisté jest, že není pravý kesan,
kterýž vida, an jeho bližní smrteln heší, a tak na duši umírají, nezeli

jich, a alespo pláe v srdci a lkáni nemá, vida tak velikou nehodu a

protivenství svého Spasitele. Ale vdova, totiž sbor vrných kesanv,
ta pláe nad každým takým zemelým na duši. S níž jde veliký zástup;

ale jedni pláí, totiž dobí její pátelé, vrní kesané, a druzí neplái,

totiž ti, kteí híšníkv na duši nezeli.

Tu vdovu vida Ježíš, „hnut jsa milosrdenstvím nad ní, dí jí: Nechtj
plakati", tak se domnívajíc, že by tvj každý zemelý syn nevstal; „ale

doufej", že obživne na duši. „A pistoupna", totiž svou mocí, „dotkne

se mar". Máry ty jsou tlo híšného, na nmž se nese duše híšná
k zvyku híchv; nebo jako z mar ted jen tlo má býti uvaleno v hrob,

tak duše smrtelným híchem sklíená ted nic nemá dále býti nesena,

nežli vystoupí^li z tla, aby hned byla v pekle pohbena; jakož toho

jest dkaz, že dí Kristus: Zemel bohá, a pohben jest v pekle. Díve
erti donesou duši do pekla, nežli lidé tlo do hrobu ; a kdyby nižádný

dábel za duší nepispl, hích smrtelný ten by ji tam hned porazil. „Pak

ti, kteí nesli, stáli." Tehdy, když Kristus mar, totiž tla híšníka, se

dotkne „rukou", to jest mocí svou pro plá vdovy, tehdy stanou nosii

tito: nadje dlouhého zdraví, nadje pokání, nadje milosrdenství Bo-'

žího, a pochlebenství; tak stanou, že ted složí lovk kajíci marné ty

ti nadje a dí: Snad dnes zemru a nepokaje se! a Bh, akoli jest milo-'

srdný, pece nemám hešiti na jeho milosrdenství! a pochlebenství mi
híchu nic neoblehí, ale více mne raní v duši, a muk mi neujme.

Protož nedám se více nésti tm nosim k híchu ! Dále pak dí Kristus

tak zemelému, když stanou ti nosii : „Mládene ! tob pravím, vsta."

A sedne, to jest, od híchu odpoine ten, jenžto byl na duši mrtev,

a „pone mluviti", t. díky vzdávaje Bohu a chválu. „A dá ho Kristus

matce
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matce jeho", totiž, navrátí k milosti a k obcování církvi svaté. „A to

když lidé poznají, budou se diviti a Boha velebiti pravíce, že veliký

prorok jest" Spasitel, jenž mezi nimi bydlil a tlesenstvím z nich pošel,

aby mrtvé na tle i na duši kísil, a tak jsa Bohem, lidi své milo^

srdn navštívil.

Ješt znamenám tuto, že Kristus dívenku, a mládence, a muže Lazara

vzkísil, ale nižádného starého dda ani baby. V tom muže býti zna^

mní, ponvadž ty ti osoby znamenají híšníky, že kteí se v híších

nezastarají, že brzy mohou z híchúv vstáti; ale kteí se zastarají, ne"

brzy ;
jakož i strom zavilý starý nebrzy se napraví, a hovado zastaralé

nebrzy se co nauí jako mladé. Bda ddkm starým a babám, ve víe
i v Boží cest nedbalým, kteí jsou jako dít v rozumu! O tom dítti

dí písmo : Zloeené dít stoleté ! Dej Hospodin, aby zmládli slovem

Kristovým, jež dí: „Mládene! tob pravím, vsta." Tu vz, že híšný
od Krista vzkíšený ze staroby v mladost se obrátí; protož dí sv. Petr

kesanm: Jako nyní urození, rozumní, beze lsti mléka žádejte. A ta

obrácení míní se tím slovem: „mládene". Po druhé se híšný upokojí od

trápení dáblova ; tím se míní, že mládenec usedl. Po tetí vyzná chválu

Boží; nebo dí evangelium, že „poal mluviti". A po tvrté,

že v milosti zstane ; nebo dí evangelium, že „ho

vrátil matce jeho", jež jest cho Jezu Krista.

QS3 NEDLE
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NEDLE SEDMNÁCTÁ PO SV. TROJICI.

Sv. Lukáš v 14. kapitole.

ten as, když byl všel Ježíš do domu njakého knížete

farizejského v sobotu, aby jedl chléb, oni šetili ho.

2, A aj, lovk njaký vodnatelný byl ped ním .

3. I odpovdv Ježíš, dí zákonníkm a farizem, ka: „Sluší''li

v sobotu uzdravovati?'* 4. Oni pak mleli. Tedy on dosah jeho
,

uzdravil a propustil. 5. A odpovdv jim, ekl: „Cí z vás osel

aneb vl upadl by do studnice, a ne i hned by ho vytáhl v den

sobotní?" 6. I nemohli jemu na to odpovdíti. 7. Povdl také

í pozvaným podobenství (spativ to, kterak pední místa vyvo/'

lovali), ka jím: 8. „Kdybys byl od nkoho pozván na svatbu
,

nesedej na pedním míst, aby snad vzácnjší než ty nebyl po^

zván od nho. 9. A píjda ten, kterýž tebe í onoho pozval, ekl

by tob: Dej tomuto místo. A tehdy poal bys s hanbou na

posledním míst sedti. 10. Ale když bys byl pozván, jda, posa
se na posledním míst. A kdyby pišel ten, kterýž tebe pozval,

ekl by tob : Píteli, posedni výše, tedy budeš míti chválu ped
spolustolícímí. II. Nebo každý, kdož se povyšuje, bude

ponížen; a kdož se ponižuje, bude povýšen ti

JEST
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cg%
fpBSr TOTO SVATE EVANGELIUM VELMI
'^ utšené a vážené k nauení; v nmž jest zmínka o Ježíšovi,

X. o mistích se zákonníky a o lovku vodnatelném. Na Ježíšovi

,-x ukazuje nám evangelium pokoru, milosrdenství, moc Božskou

^ a stálost v dobrém skutku; na mistích a na zákonnících

m ukazuje evangelium zlobu z pokrytství, ze závisti, z nemiío^

srdenství a z pýchy ; na lovku vodnatelném díve nedostatek

a potom zdraví. I poíná sv. Lukáš o Ježíšovi takto : „Když
byl vešel Ježíš v dum jednoho knížete zákonníku'^', to jest, který ho po"

volal, ten kníže „v sobotu jísti chleba", tu rozumj i jiné vci jedlé.

Tu vz, že tento zákonník byl pozval Ježíše k obdu, jakož po tomto

evangeliu dí sv. Lukáš a uinil to pro pokušení, drže s jinými zákon^

niky. A pece milostivý Spasitel, vda to, šel k svým nepátelm a jedl

s nimi, proto, aby dokonalou lásku ukázal a svým nepátelm aby

prospl svým nauením i pokorným obcováním; a tak uil i toho, jenž

ho zval, i jiné, kteí tu byli, a i nás uí. Toho zákonníka, jenž byl kníže

nad jinými zákonníky, podobn snad jako opat nad jinými mnichy,

takto uil: „Když iníš obd neb veei", nezvi pátel svých ani bratí

svých, ani píbuzných svých ani sousedu svých bohatých", aby snad

i oni tebe nepozvali, a bude tob odplata. Ale když iníš hodování, volej

chudé, mdlé, choré, slepé a budeš blahoslavený; nebo nemají z eho
odplatiti tob, ale odplaceno bude tob z mrtvých vstání spravedlivých.

O, kdyby tuto svatou e lidé vážili, tehdy by z pýchy bohatých ne^

zvali, ale chudé; nebot ti nepozvou zase, ale Spasitel v den soudný pozve

za n laskavých, ka: „Pojdte, požehnaní! pijmte království Otce mého;
nebo byl sem laen, nakrmili ste m, žízniv, napojili ste m." A bo"

hatých, již se sami zvou a chudých nic, postrí do pekla, ka: „Jdte,

zloeení, do vného ohn! nebo laen sem byl a nedali ste mi jísti,

žízniv a nedali ste mi píti."

Dále evangelium ukazuje, kterak se mli misti a zákonníci kježí^

šovi, když dí: „A oni ostíhali ho !" to jest, piln znamenali i v skutcích

i v ei, aby ho v nem polapili. Ml Ježíš knží a zákonníky v svých

inech pozorovae, v své ei protivníky a v svém utrpení posmvae.
A v em ho pozorovali u toho obda? Dí výklad, že v tom, rušiWi by
sobotu; protož v sobotu ho pozvali, to jest v hod svátení, a lovka
vodnatelného nastrojili ped nho. Protož jako div se jich chytrosti

lstivé, dí sv. Lukáš: „A hle, lovk jeden vodnatelný by! ped ním."
Vodnatelný, to jest maje tu nemoc, jež slove vodné tele

; jež jest nemoc
vodní, že když žaludek netráví dobe, tehdy zachází mokrost za kži,
mezi kži a mezi maso, i nadme lovka a poruší i uvnti dýchání jeho,

že mu smrdí. Hle, tak nemocného postavili ped Ježíšem, nebo jinak

nehned by misti a zákonníci pustili tak nemocného lovka k svému
stolu
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stolu na hodech. A postavili s tím úmyslem, že neuzdraviWi by ho, tehdy

by ekli, že není milosrdný, uzdravuje jedny a druhých nic, anebo že

nemže uzdraviti; pakli by uzdravil, tehdy by ekli, že sobotu ruší, to

jest, svátku nesvtí, jenž jest v sobotu od Boha ustanoven, jakož nyní

my držíme nedli.

Dále dí sv. Lukáš: „A odpovdv Ježíš", t. k jich myšlení, jímž

mínili, že nesluší v sobotu uzdravovati, ekl k „zákona umlým", t.

k mistrm a také k zákonníkm, „ka: Sluších v sobotu uzdraviti?"

Moudrý mistr Ježíš to osidlo, kteréž oni jemu polékli, to jim on na
hrdlo nadl. A oni znamenajíce, že — což by odpovdli, tím by se

potupili, umlkli. On jich se tázal, vda, že sluší v sobotu uzdravovati;

a oni mleli, nevdouce, co sob k polepšení odpovdti; protož dí evan-*

geíium: „A oni mleli." A milostivý uzdravitel, necht milosrdenství

pro jich zlobu opustiti a cht ukázati, že sluší v sobotu milosrdný skutek

uiniti, „chopeného" t. rukou dotknutého „uzdravil ho a pustil", t. nechal

jíti již zdravého. Ujal ho milostivý Ježíš rukou, ne že by toho k uzdra^

vení poteboval, ale aby potom ukázal a píklad dal, abychme se ne^

mocných neliknovali, když bychmc jim prospti mohli. „A odpovdv
k nim", t. již myslili, že nesluší v sobotu uzdravovati, „ekl jest: ,Cí

z vás osel nebo vl padne v studnici a nevytáhne ho ihned v den so^

boty !' Dovodí Spasitel tou eí, že sluší uzdraviti nemocného v sobotu

;

nebo ježto oni osla neb vola, když upadl v studnici v sobotu, hned
vytáhli s velikou prací, tehdy docela slušelo Ježíšovi, aby bez práce vytáhl

lovka z nemoci; nebo to jest skutek milosrdný, ale onen není milo-'

srdný, le jestliže by kdo z milosrdenství vytáhl cizího osla ze studnice.

Tu jich kára zlobu, že více vážili osla neb vola než svého bližního zdraví.

V tom híchu jsou a ješt u vtším nynjší preláti, misti a zákon^

níci, již více váží svá hovada, než duchovní zdraví svých bližních. Protož

dí sv. Bernard k papežovi Eugeniovi: „Padne oslice a jest, kdo by vzdvihl;

hyne duše a není, kdo by pomyslil." Vdl sv. Bernard, že u papeže

jsou pilnjší jeho apoštolé oslic a mezky, než duší, jež do bláta hích
zabedly. A jakož oni z lakomství osla ze studnice dobývali a íkali, že

soboty neruší, ale kdyby uzdravil kdo nemocného, tehdy sobotu ruší,

taktéž nynjší : což z lakomství vedou, toho za hích nekladou ; ale což

kdo z milosrdenství iní, to za hích pokládají. Hle, oni židovští osla

vytáhli ihned, když upadl do studnice, aby neumel ; a nemocnému ekli

:

„Nesluší uzdravenu býti v sobotu!" A nynjší praví, že nesluší bez jich

dovolení slova Božího kázati a híšné z hích táhnouti; a praví, že

jim sluší, jakož chtí obroí prodávati a cožkolivk pikáží, že jich mají

poslouchati. Ale konen umlknou ped Ježíšem, jakož i oni umlkli,

o nichž dí evangelium : „A nemohli k tm vcem odpovdti oni", nebo
již byli pravdou pemoženi.

„A ekl i k pozvaným podobenství" a tak dále. Pedn milostivý

Spasitel uil mistry a zákonníky milosrdenství a kterak není hích ne-*

mocného
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mocného uzdraviti v svátek; již tuto uí i je i jiné pokoe, píkladem
svatby tlestné. A mluví v podobenství, mín svatbu duchovní, jež jest

svolení mezi Kristem a mezi církví svatou, kterážto církev svatá jest

sbor všech vyvolených k spasení. K té svatb volá Kristus každého zde

lovka putujícího duchovním napomenutím uvnit nebo kázáním, nebo

jiným znamením. Místo na té svatb první jest nejvyšší dstojenství ze

zasloužení ped Bohem
;
protož ten na té svatb sedá všeten na prvém

míst, kdož má se za hodného nejvyššího ped Bohem dstojenství,

mysle, že by on byl ped Bohem nejdstojnjší. A tak pijímáni papež

svou vlí, že on jest otec zde nejsvtjší, nemaje od Boha vzjevení, že

taký jest, tehdy proti této Kristov zapovdí sedá si na prvé místo

svatby Kristovy. A že každý zde lovk má pokorn o svém dustojen^

ství nadji míti a doufati, že mu Kristus dá místo podle jeho zásluhy,

protož má se posaditi na posledním míst, totiž položiti se nejmenším

z vyvolených k spasení; nebo v soudný den Kristus, jenž volal všecky

k té svatb, povýší každého podle jeho zásluhy, nepijímaje osoby, jako

pijímají jiní.

Pak místo nejnižší po soudném dni jest místo vného zatracení,

jež bude nejníže uprosted zem, jakož slušné jest, aby tam bylo peklo,

jakož nkteí svatí praví. Ale místo zde v svt nejnižší, na nmž velí

se Kristus posaditi, jest nejmenší ped Bohem dstojenství vyvolenc
Božích ; a toho místa má žádati každý z nás pokorn, nein se dustoj'

njším nad jiné a nepokládaje se s vtšími svatými. A mže rozumný
lovk dobe pochopiti, že Kristus nemluví tuto o svatb tlestné ani

o míst tlestném; pedn proto, že jeho pikázaní to nekaždému by se

hodilo; nebo byWi by král pozván na í svatbu, nehodilo by se jemu,

aby se posadil na posledním míst. Po druhé proto, že by se nehodilo,

aby každý sedal si na posledním míst na tlestné svatb, proto že by
byly o to svády mezi hostmi a také proto, že nemohou všichni sedti

na posledním míst. Ale na svatb Kristov každému, jenž se sadí na
posledním míst, jakož již eeno jest, dí Kristus v soudný den: „Píteli!

postup výše." A tehdy bude mu chvála ped spolusedícími. Nebo každý,

„kdož se zde výší" nezízen pýchou, nepokaje^i se, „bude ponížen" ped
Bohem, „a každý, kdož se níží", to jest pokorn se má, „ten bude po^

výšen", když tak v pokoe život dokoná. Hle, k tomu úmyslu e v po'

dobenství Kristova jest velmi slavná, již ekl, vida — latinsky se praví:

intendens, to jest: rozumje; ale položil sem: „vida", totiž božsky
jich úmysly — „kterak první sedni", to jest prvá místa k sedni, „volili",

to jest vli v srdci k nim mli. Jakož pohíchu! nyní volí a vybírají,

vzvlášt misti, knží a zákonníci; jakož dí Spasitel v 23. k. sv. Matouše,
že milují prvá místa na veei a prvé stolice ve shromáždních a tak

i biskupství a jiná povýšení. O bychme tuto Kristovu e znamenali
a pomnli, aby nebylo eeno každému z nás: „Dej tomuto místo!"

A tehdy poneš nejnižší místo držeti. Pro? Nebo dí sv. eho: „ím
Tti schod
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schod vyšší, tím pád tžší." A svatý Jeroným dí: „Radujeme se z po-'

výšení, bojme se pádu; nebo není tak veliká radost povýšení míti^

kterak veliká žalost jest s povýšení upadnouti." To Jeroným.

O bda tm, kteíž sob dstojenství v kesanství volí pro rozkoš,

pro lakomství, pro pýchu a kteí se o n vadí a soudí. Ti sebe nech
dotknou, k nim^li se e chýlí, když dí sv. Lukáš, že „ekl Kristus k po^

zvaným podobenství", rozumje neb „vida, kterak první místa volili, ka
k nim: „když pozván budeš na svatbu", t. Kristovu, jenž jest cho církve

svaté, sob ji zasnoubiv a vyvoliv, „nesedej", t. všeten svou žádostí se

neusazuj „na prvním míst", t. na prvním dstojenství ped Bohem „a
snad poestnjší tebe", t. poestnjší než ty, „není pozván od onoho", t.

jenž má svatbu. Poestnjší ped Bohem jest ten, kdož jest pokornjší:

jakož dí Kristus na konci evangelia: „Kdož se níží, ten bude povýšen."

A té poestnosti Aristoteles pohan se domáhal, že dí: „Cest jest o
plata ctnosti." To jest: ten má býti ctn, kdož jest ctnostný. Ale nyní

kesané pevrácení ty ctí, kdož jsou bohatí, a ty tupí, kdož jsou ctnostní

;

ale Kristus jinak, jenž dí v i6. k. sv. Lukáše: „Což vysoké jest ped
lidmi, ohavnost jest ped Bohem." To ekl mistrm a zákonníkm,
když se jemu posmívali, že kázal proti lakomství : a ekl jim: „Vy jste,

již spravedlivý se iníte ped lidmi; ale Bh zná vaše srdce." A tak

milý Spasitel vždy tupí pýchu a pokoru výší.

A dí dále v evangeliu: „A pijda", totiž v soudný den, „ten, jenž

t i onoho volal", t. Kristus, jenž volal na svou svatbu vnitním vdech"

nutím, svým slovem, kázáním, neb jiným zvykem, (nedí tob): „Dej

tomuto místo!" A na tohoto sluší to dstojenství, jež ty chceš míti,

ustup jemu ho. A toto se pihází na svatbách a na hodech tlestných.

„A tehdy", tak ted jsa sesazen, „poneš s hanbou poslední místo držeti".

O bda pyšným, kteí budou sesazeni v poslední místo s Luciperem!

„Ale když povolán budeš na svatbu, jdi", t. žádostí pokornou, „sedni na

posledním míst", jež jest nejmenší dstojenství vyvolených zde v svt.
Tak sedl Pavel apoštol svatý, ka : Já jsem nejmenší z apoštolv, a ne^

jsem hoden, abych byl nazván apoštolem, nebo jsem se protivil církvi

Boží, to jest svatým.

Ale tu viz, když chceš se pokoiti, abys vtší pýchy neuinil: jako

iní ti, kteí pijdouce na hody, sedají tlem na nejnižším míst, a žá"

dosti na prvém; a tak ped lidmi zdají se pokorní, ale ped Bohem
jsou pyšní. A k tomu krásn mluví sv. Jan Zlatoústý, ka: Kterak

mnozí jsou pyšni, kteí tlem na nižším míst sedají, a srdeným po"

vzdvižením zdá se jim, že na prvém míst sedí; a kterak mnozí jsou

pokorni, na prvém míst sedící, a v svdomí domnívají se na posledním

míst. Tak dí ten svatý na ono slovo Kristovo: Milují prvá místa pi
veeích, a první stolice v sborech, a pozdravy na tržišti, a nazváni býti

od lidí misti. Protož slyš ted Krista, jenž dí: „jdi", totiž žádostí pokor^

nou, „sedni na posledním míst, a když pijde", v soudný den „ten,

jenž
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jenž t zval", t. Kristus, „dí tob: Píteli!" Pokorou i jinou ctností,

„vstup výše", t. mj místo vtšího dstojenství, nežli si se domníval.

„Tehdy", t. v ten as á potom na vky, „bude tob chvála ped spolu

sedícími", t. pede všemi v jednom blahoslavenství odpoívajícími, a tak

pede všemi svatými. „Nebo každý" lovk, „kdož se výší", nezízen
zde v svt, „bude ponížen" ped Bohem i na onom svt, jestliže se ne"

pokaje; „a kdož se ponižuje", t. tak sedaje pokorným srdcem

na posledním míst, „bude povýšen" ped Bo'

hem, i zde, i v radosti vné. Amen.

Tu NEDLE
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Sv. Matouš v 22. kapitole.

ten as pistoupili k Ježíšovi zákonníci a otázal se

jeden z nich zákonník» pokoušeje ho a ka; :{6, „Miste,

které jest pikázaní veliké v zákon?** ^7, I ekl mu
Ježíš; ,, Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého, a

ze vší duše své, a ze vší mysli své. 38, To jest pední a veliké

pikázaní. 39. Druhé pak jest podobné tomu; Milovati budeš

bližního svého, jako sebe samého. 40. Na tch dvou pikázáních

všecken zákon záleží i proroci.** 41. A když se sešli Farizeové.

otázal se jich Ježíš, 42. ka; „Co se vám zdá o Kristu? í jest

syn?** Rkou jemu; „Davidv.** 43. Pí jim; „Kterakž pak David
v duchu nazývá ho Pánem? ka; 44. ekl Pán Pánu mému;
,Sed na pravici mé, dokudž nepodložím nepátel tvých za po^
nože noh tvých.* 45. Ponvadž tedy David Pánem ho nazývá,

í kterakž syn jeho jest?** 46. A nižádný nemohl jemu

odpovdíti slova; aniž sml kdo více

od toho dne jeho se tázati.

SPASITELI
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PASITELI NAŠEMU OSIDLO K SMRTI
kladouce misti, zákomiíci a knéží, byvše mezi sebou

rozdílni ve víe, takže jedni vili z mrtvých vstání,

to zákonníci a farizeové, druzí nevili, to Saduceové,

a obojí nevíce v Krista, v pravého Boha, sebrali se

proti Ježíšovi, a dali jemu ti hádanky neb otázky: Prvou, mají^li

da dáti císai? Dokázal jim, že mají. Druhou o z mrtvých vstání;

dokázal jim, že bude z mrtvých vstání. Tetí otázku uinili o velikosti

pikázaní zákona, totiž, které by v Božím zákon bylo nejvtší piká'
zaní? A o té otázce jest toto evangelium, k níž milostivý Spasitel pro

naše nauení odpovdl velmi dobe. I znamenám v evangeliu tomto

zlobu zákonníkuv, že lstiv svého Boha pokoušeli; po druhé dobrotu

a moudrost Kristovu: dobrotu, že akoli ho lstiv a ze zloby se tázali,

pece jim pokorn odpovdl ; a moudrost, že jim velice dobe odpovdl,
takže nižádný jemu nemohl odpovdti slova, aniž se ho sml kdo
otázati od toho dne až do Velikého vrtku. I dí evangelium:,, V ten as",

totiž v pondlí po kvtné nedli, „pistoupili k Ježíšovi zákonníci",

t. jako by oni nejpilnji Božího zákona a pikázaní jeho pilni byli.

Tu vz, že za asu Kristova kázaní mezi Židy byli ti roty, které

se rozlišovaly od obecného zákona, totiž : Farizeové, Saduceové a Jesejové.

Farizeové, zákonníci, mli svá ustanovení nad Boží zákon, jakož sám
Kristus ukázal jim, ka v 15. k. sv. Matouše: Pro vy pestupujete Boží

pikázaní pro svá ustanovení, uíce pikázaní a uení lidská? A ti zár

konníci byli velice lítí nepátelé Kristovi a zlí, protož nazýval je Kristus

pokolení zlé, cizoložné, nevrné, syny áblovy a hadové pokolení. A tch
v následování pokolení jsou zlí nynjší zákonníci, a ti, kteí svých ústa"

novení více si váží nežli bohatství, jako jsou velicí prelátové. Pak
Saduceové ti drželi, že není aniž bude z mrtvých vstání, ale že duše

me ihned s tlem. Tetí byli Jesejové; ti bydlili samotn, manželství

v mrzkosti majíce a tupíce, vbec mli všecky vci k užívání, roucha

pyšného a krmí rozliných se ostíhali, a v sprostném rouše chválu

mli. O tchto nemáme nic v evangeliu, ale o prvých dvojích máme;
nebo dí sv. Matouš v 22. k.: Farizeové, t. zákonníci, uslyševše, že mlení
uložil Ježíš Saducem, sešli se v jednotu, „a otázal se ho jeden z nich",

a tak dále, jakož dí evangelium. A tak, jako dí sv. Matouš, když

o z mrtvých vstání zavel Saduceíim Ježíš ústa, že umlkli, zákonníci

uslyševše, sešli se se Saducejskými v jednotu proti Ježíšovi, a kacíi s dru'

hými kacíi proti pravd sešli se. Pro ? dí svatý Jan Zlatoústý : aby

množstvím pemohli, jehož rozumem pemoci nemohli. Ze od pravdy

byli obnaženi, tím dokázali, že se množstvím neb zástupem ohradili (a)

pokusili, zda by zástupem ho ustrašíce pemohli. „Pistoupili k Ježíšovi",

t. tlestn, a vzdálili se od nho duchovn. „A otázal se ho jeden z nich,

Tt3 zákona
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zákona uený", t. mistr neb uitel. Dí výklad : Jeden se tázal za všecky,

pemohWi by, aby všichni byli vítzi; pakli by byl pemožen, tehdy

aby sám v hanb zstal. „Pokoušeje ho", to jest, aby ho popadl v ei.
„Miste ! které jest pikázaní veliké", t. nejvtší v zákon, t. Božím ?

Tu vz, že zdá se, jakoby svatý Marek nesrovnával se s tímto evan^

geíiem : nebo dí ted evangelium, „že otázal se Ježíše, pokoušeje jeho";

a svatý Marek dí, že ekl Ježíš tomu mistru : Nejsi daleko od království

Božího! Tu jest odpovd sv. Jana Zlatoústého, že ten mistr díve
s jinými pišel k Ježíšovi se zlým úmyslem, aby ho pokoušel; ale

potom uslyšev Kristovu pravou odpovd, želel toho, a Kristovy o
povdí potvrdil, ka, jako píše sv. Marek : Miste ! v pravd ekl si, že

jeden Bh jest, a není jiný krom nho, a aby milován byl ze všeho

srdce a tak dále. A Kristus ekl jemu: Nejsi dalek království Božího!

A kdož chce znamenati, pozná, že tento zákonník uený v písm, akoli

pokoušel Pána Ježíše, pece byl menší zloby, nežli jsou nyní misti, a

to v tom, že uinil otázku, kterouž v srdci uvažoval a jíž rozuml. Ale

nynjší neumjíce pikázaní Božího, jsou více pilni ustanovení lidských,

nežli Božího zákona: jako jsou právoukové, kteí slují juristé. A že

toho mistra byla otázka velice užitená, protož odpovdl k ní milý

Spasitel, vrný uitel a mistr, ka : „Milovati budeš Pána Boha svého

ze všeho srdce svého, a ze vší duše své, to jest nejvtší a prvé piká^

zaní." Tou odpovdí otázce dosti Kristus uinil: pravdu vyznav, své

protivníky potupil, a své vrné užiten nauil. Ale pro Kristus ekl,

že to pikázaní : „Milovati budeš", jest nejvtší a první ? an se ho ne^

otázal zákonník, které jest nejvtší a první, než ekl: „Které jest veliké?"

Tu jest odpovd, že zákonník tázal se chyte, aby mohl Krista utkati,

kdyby Kristus ekl : Toto jest veliké, jmenuje: „Milovati budeš." A zá'

konník by ekl : Ano toto : Nebudeš míti bohv jiných ! také jest veliké.

Protož aby všechna vrtání zákonníka s jeho rotou pestihl a nám na^

uení dal, ekl, že to jest nejvtší a prvé neb nejprvnjší pikázaní:

„Milovati budeš Pána Boha svého" a dále.

Co jest Boha milovati, a kterak má milován býti, psal jsem v 46. ká^

zaní ; nebo toto pikázaní položeno jest v evangeliu tinácté nedle po
svaté Trojici. Avšak ješt krátce vz, že Bh jest nejlepší dobré; a jakož

kdo Boha zná, taktéž ho miluje. Nejprve znají ho svatí v nebesích,

jakož jest; protož velice ho milují, tak jako i toto pikázaní velí: „Mi^

lovati budeš Pána Boha svého", a dále. Po druhé znají Boha mudrci

(philosophové) svými vtipy a dvody. Po tetí znají Boha sprostní vrou.
A podlé toho trojího znání neb vidní Boha milují lidé rozlin. I jest

velice poražený lovk v znání neb ve vidní Boha ten, kterýž neumí
povzdvihnouti svého rozumu, aby vdl, že Bh v božství není stvoení,

a opt že Bh jest nejlepší dobré, a že panuje nade všemi stvoenými
vcmi. A ponvadž Bh jest nejlepší dobré, protož má býti milován, a

nejprve



Nedle osmnáctá po sv. Trojicí. 343

nejprve sám v sob a pro sebe. Z toho jest dkaz, že nejprve máme
Boha milovati, a nic jiného nemáme milovati, jen což on miluje.

Dále z toho vidíme, že pro nižádnou vc, již by mohl lovk míti,

aniž pro kterou, aby ji zachoval, aniž pro výstrahu smrti má lovk
zhešiti. Dkaz jest tento: že Bh nemže voliti, aby lovk hešil, protož

lovk má táhnouti k té Boží vli, aby také hešení nevolil. Více z toho

vidíme toto, že každý lovk má svou vli pipodobniti k vli Boží ve

všech vcech, tak aby nic nevolil lovk, jen což by chtl Buh, aby to

lovk volil; a tak pipodobní lovk svou vli Boží vli, když nic

jiného nevolí, nežli což Buh chce, aby on volil. Více z toho vidíme toto

nauení, že kdykoli lovk chce nco míti, a toho nemá, tehdy má toho

žádati, ka: Jestli jest Boží vle, abych ml. A tomu nás nauil milý

Kristus, když se modlil k Otci, ka: Ote! chceš4i, odved ode mne umuení
toto; avšak ne má vle, ale tvá sta se. A z toho opt jest toto nauení,

že každý má se pln poddati vli Boží, a nereptati proti Bohu, cokoli

ho potká; nebot chot svému choti nejmilejšímu má svou vli v hodných

vcech poddati. A ponvadž vrná duše jest cho Kristova, a ví to od

nho, že on nemže na ni pepustiti, jen což jí jest hodné a užitené,

jestli ona nepobloudí, protož má mile trpti, což ji potká.

Pak pro má lovk Boha milovati, seber takto: Nejprve proto, že

jest svrchované dobré, to jest nejlepší dobré, nad nž nemže lepší po^

myšleno býti; po druhé proto, že jest Stvoitel všech vcí krom sebe;

po tetí proto, že jest lidí, již by byli zatraceni pro hích. Vykupitel; po
tvrté proto, že všechny vci on drží v moci své, aby nezhynuly; po
páté proto, že vrné sluhy své oslaví i na duši i na tle. A ješt pro

mnohé jiné vci, jimiž lovk jsa hnut, má milovati Boha svého; nebo
dí Spasitel : „Milovati budeš Pána Boha svého." „Pána", jenž má moc,

aby pomstil, „Boha", jenž má poznání zloby každé, „svého", jenž má
právo k tob; a tak že mže, umí a chce pomstiti se nad tebou, když

zhešíš. A tak že jest Pánem, máme se ho báti, a že jest Pán dobrý,

máme ho milovati. Dobrý pravím Pán: nebo nežádá nieho od svého

sluhy, jen což sluhovi jest užiteno; nebo on pro velikost svého panství,

nikoli k své poteb má sluhy, ale aby sluha potebný od nho, jenž

niehož nepotebuje, byl vzveleben. A že on nemže nám pikázati nic

neužiteného, protož on sám jediný jest ten Pán, jemuž nemžeme
sloužiti kterým híchem. Jest on také proto dobrý Pán, že nemže zle

zmeškati odplatou svého sluhu, ale on díve dává každému sluhovi více,

nežli zasloužil. Po tetí jest Bh dobrý Pán, že proti všem nepátelm
brání svého sluhu, a stojí za škody všem sluhm. O jaký jest lovk,
že neslouží vší svou mocí tomu Pánu, a že nemiluje nade všecky pánky
toho Pána, o nmž dí Kristus: „Milovati budeš Pána Boha svého!"

„Pána", a tak Boha Otce, „Boha", a tak Syna, „svého", a tak Ducha
svatého; nebo Pán tvj jest Otec, Bh tvj jest Syn, tvj vzvlášt jest

Duch svatý.

Pak
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Pak kterak má lovk Boha milovati, dí Kristus: „ze všeho srdce

svého, a ze vší duše své, a ze vší mysH své". „Ze všeho srdce svého",

a tak siln Boha Otce, „a ze vší duše své", a tak moude Boha Syna,
„a ze vší mysh své", a tak dobrovoln Ducha svatého. Siln, aby se

nedal svésti lahodám, libostem a pamlskm ; moude, aby se nedal

svésti chytrostem; dobrovoln, aby se nedal podlomiti protivenstvím.

Tím se míní „ze všeho srdce, ze vší duše, a ze vší mysli", aby lovk
pro milost Boží pemohl libosti, chytrosti i protivenství, miluje Pána
Boha svého nade všecky jiné vci; nebot dí pravý Bh Kristus, že to

jest „nejvtší a prvé pikázaní". Nejvtší proto, že táhne lovka k nej"

vtší péi; a prvé proto, že má býti nejprve naplnno, nebo není lze

nižádného bez nho naplniti.

Dále dí Kristus: „A druhé podobné jest tomuto. Milovati budeš

svého bližního jako sama sebe." Uvažuj slova, že dí Kristus: „druhé

podobno jest", nedí rovné, ani tak veliké, ale podobné prvému, t. vskutku,

že také jest o milování, a že táhne k lovku, jenž duší svou jest Bohu
podobný. Protož kdož bližního svého miluje, ten Boha v jeho obraze

a v podobné vci miluje ; a že lovk duší jest obraz Trojice svaté, a ne

tak tlem, protož má každý více milovati duši svého bližního nežli jeho

tlo, aniž nežli své tlo. A dím, že lovk jest podoben duší k Trojici

svaté, protože jakožto Bh, jenž jest Trojice svatá, jest duch, tak duše

jest duch; a jako Otec, Syn, Duch svatý jsou ti osoby a jeden Bh,
tak rozum, pam, vle jsou ti vci, ale jedna duše. Protož Kristus,

nejlepší mistr, dí: „Milovati budeš Pána Boha ze všeho srdce svého,"

totiž vším rozumem k nmu tíhna, „a ze vší duše své", totiž celou vlí
k nmu tíhna, „a ze vší mysli své", totiž všechnu pam k nmu obrát.

Hle, ted vidíš, kterak rozum, vle a pam, ty ti vci, jsou v duši, jimiž

lovk jest obraz Trojice svaté; a když tak miluje Boha moude, voln
a pamtliv, jak Kristus velí, tehdy jest obraz podobný k Bohu, jenž

jest Trojice svatá. Ale když nemiluje tak, tehdy jest obraz Boží, ale

nepodobný k Trojici svaté; jako nkterý obraz bude králv, ale ješt

nepodobný k nmu, dokud nebude zpsobilý, aby v tvái byl jako on;

ale když bude míti tak tvá, akoli ne tak úpln zpsobenou, tehdy

bude ted obraz králv, k nmu podobný.

Nu ted mžeš vdti, pro dí Spasitel, že druhé pikázaní jest pO"

dobné prvému ; že proto, že jest v milování, jak i prvé, a že tíhne k lo^

vku, jenž duší jest k Bohu podoben. I dí: „Milovati budeš bližního

svého jako sama sebe." To jest: což by kterýkoli bližní tvj ádn tob
uinil, v takéž píhod abys ty jemu, mžeš^li, uinil. O tom více viz

v 46. kázaní, co jest milovati bližního, a kdo jest bližní. Než ješt dím,

že nepikazuje Spasitel, abys každého více nežli sebe miloval, aniž tak

velice jako sebe, nebo má býti ád v milování; nebo dvojí jest milo^

vání, jedno ádné, a druhé neádné: ádné, když lovk miluje Boha,

sebe i bližního, tak jako Bh velí; neádné, když lovk miluje Boha,

sebe
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sebe neb bližního, jak Buh brání. Protož miluje^Ii kdo Pána Boha více

proto, že jemu dává bohatství, než proto, že Bh jest nejlepší dobré,

tehdy pevrátil ád v milování a tak nepoádn a zle miluje; jako ne"

vštka miluje toho, kdo jí peníze za smilství dává. Též nepoádn lovk
se miluje, když k híchu pivoluje. A bližního nepoádn miluje, když

ho pro hích, jako pro smilství, miluje; anebo, že mu híchem k bo-

hatství dopomáhá ; nebo že ho nekárá, vda, že heší, moha ho kárati

;

nebo když miluje pro bohatství, pro roucho nebo pro píbuznost, nebo

pro jinou vc, jež není ctnost, tak že pro ty vci miluje nkterého clo-

veka mén užiteného církvi svaté, než toho, jenž jest více prospšen

církvi svaté, tehdy bloudí v milování svého bližního. Protož velmi jest

lovku teba, aby milování ídil tak, aby nejvíce Boha miloval, pak

aby se ádn miloval. Nebo zízené milování od sebe lovka má po-

iti, pak bližního více duši než své tlo milovati, aby druhdy, jestli po-

tebí, nasadil pro spasení svého bližního tlo své až do smrti. Ale po-

híchu! nyní v tom pikázaní takm vešken svt bloudí.

A k bližním vz, že trojí muže býti milování: nebo nkteí bližní

jsou pirození, jako otec, matka, dti, bratí; nkteí píbuzní, jako žena,

ze, svak, a jiní ; nkteí ani pirození blízkým rodem, ani píbuzní, ale

jsou ctnostní. A tak z pirozenosti lovk miluje bližního: otec neb matka
více miluje syna, nežli syn otce neb matku. Pak v píbuzenstvu: že

manželé jsou sob nejbližší, protož má muž více ženu milovati k man"
želství, nežli otce neb matku, ale více má milovati otce a matku k jich

zdraví, nežli ženu, a více má milovati ctnostnjšího, který více jest prO"

spšen církvi svaté. A nižádného nemá lovk milovati k povýšení ve

svt, ani k utšení kterému, jen jestliže to povýšení a utšení tíhne

k ctnosti, a iak k prospchu církve svaté, k Boží chvále, a k spasení

té osoby, již lovk miluje. Z toho máš nauení, že lovk muže milo-

vati jednoho bližního více v jednom ádu milování nežli druhého, a zase

též, takže já pro ctnost a pro užitek církve svaté více miluji cizozemce

ctnostného a užiteného církvi svaté než bratra vlastního ne tak užite-

ného; a zase od pírody více miluji bratra svého, když vidím, že není

vzjevn zle živ, než cizozemce více prospšného. A tak má milování

zízeno býti, aby což jest Bohu vzácnjší a církvi svaté užitenjší, bylo

v milování naped poleženo. Hle, ted mžeš rozumti, kterak máš bliž-

ního svého ádn jako sebe milovati.

Dále dí mistr utšený Ježíš, že „na tchto dvou pikázáních veškeren

zákon závisí i proroci". „Veškeren zákon", t. Boží, „závisí", t. záleží, že

se plní v pikázáních, v moudrostech i v soudech. V pikázáních takto,

že prvé pikázaní drží v sob ti pikázaní prvé desky : nebo kdož mi-

luje ze všeho srdce Boha, ten všechno srdce obrátil k Bohu, a tak nemá
bohv jiných; a kdož miluje Boha ze vší duše své, ten nebée na svou
duši jména Božího nadarmo; a kdo miluje Boha ze vší mysli své, ten

mysli své neobrátil k marným vcem, ale pamatuje Boží dobrodiní,

Uui a
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a vyprázdn marnosti ze své duše, pomní, aby den svátení svtil. A tak

vidíš, že v prvém Kristov velikém pikázaní ta ti pikázaní k naplnní

jsou zavena. Pak v druhém pikázaní k naplnní visí sedm pikázaní

druhé desky Mojžíšovy ; nebo kdož miluje bližního jako sama sebe, ten

ctí otce a matku svou, má''li je živy, takže jich v dobrém poslouchá,

neb sám je k dobrému vede, a jsou^i nuzni, pomáhá jim, a má se

k nim pokorn
; pakli jsou mrtvi, ale prosí za n v nadji Boha

;
pakli

jeden z nich živ a druhý mrtev, ale rozdlí na dvé tení: za mrtvého

Boha prosí, a živému dobe iní; nebo taktéž by chtl míti od svých

dtí, kdyby je ml. Též miluje''li bližního, nezabije ho kiv; nebo by

sob ádn chtl témuž, totiž, aby ho bližní bez viny nezabil. Taktéž

miluje^i bližního práv, nesesmilní, aniž jemu ukradne, aniž kiv proti

nmu svditi bude, ani domu jeho ani ženy požádá neádn, ani jeho
v

které jiné vci. Protož dí sv. Pavel k ímanm v 13. k. : Kdož miluje

bližního, zákon naplnil: nebo nezcizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, ne^

ekneš kivého svdectví, nepožádáš vci bližního svého, a jestli které jiné

pikázaní v tomto slov základ má: Milovati budeš bližního svého jako

sama sebe. To sv. Pavel, ukazuje, kterak jiná pikázaní zákona v tomto

pikázaní jsou zavena.

Dále dí evangelium : „A sebrav", t. svolav zákonníky, „otázal se jich

Ježíš, ka: Co vám se zdá o Kristovi, í syn by byl?" Tu Kristus chce

jim dokázati, že on jest pravý Bh, a tak že má ze všeho srdce milován

býti; a chce dokázati, že on jest pravý lovk, a tak že má jako bližní

milován býti. Nebo ponvadž on jest pán Davidv, tak velikého krále,

tehdy jest Bh; opt že jest syn Davidv podlé tla, tehdy jest pravý

lovk. Protož ekl jim: „Co vám se zdá o Kristovi, í syn by byl?"

A že nemohli zapíti, že Kristus jest syn Davidv podlé tla, „ekli

jemu: Davidv!" A to ekli, majíce za to, že Kristus jest lovk, ale ne

Bh. Ale Kristus dokázav jim, že jest syn Davidv, a také i Bh, ekl
jim: „Jakž tehdy David v duchu" t. svatém, t. vdechnutím Ducha sva^

tého, „nazývá ho Pánem, ka: ekl Pán", totiž Bh Otec, jenž jest Pán
všeho svta, „Pánu mému", t. Bohu Synu svému, jenž jest Pán mj
jakožto Bh, akoli jest syn mj jakožto lovk: „sed na pravicích mých",
t. v nejlepších utšeních. A rozumj tu, že Bh Otec nemá tlestných

pravic; po druhé rozumj, že to sedni Kristovi písluší jakožto lovku,
jenž nad andly i nade všechny lidi má místo a utšení v oslav. „Až
položím nepátely tvé", to jest zákonníky, židy i všechny pedvdnce,
k zatracení zachované, „podnož noh tvých", to jest, aby byli tob po
dáni, i tvým nohám. „A ponvadž David", tak veliký prorok a král,

jehož vy písmo držíte, „nazývá ho" Duchem svatým „Pánem", an jest

chudý lovk, „kterak syn jeho jest"? Jako by ekl: Není syn jeho,

pokud ho nazývá Pánem; nebo tak jest synem Božím, ne Davidovým.
„A nižádný nemohl jemu odpovdti slova." Písma nesmli Davi^

dova zapíti, a jinam se neumli aniž mohli vrhnouti. A nekárá jich

Kristu-s
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Kristus, že ekli, že Kristus syn Davidv jest, ale chce jim dáti poznání,

že také Davidv Pán jest: syn, jakožto lovk, a Pán jakožto Buh. A že

Kristus Písmem je prostým pemohl, protož dí evangelium : „Aniž sml
byl od toho dne kdo se ho více otázati" ; nebo báli se ted též hanby.

Tu dí výklad: Jich pohanní jest dobrých nauení; pohann jest zlý,

aby polepšil se dobrý; což Búh iní zlým, to se pro dobré dje. A tak

máme v tomto evangeliu plnost zákona Kristova, nebo ten zákon uí
nejlépe, že máme Boha milovati; a jest zákon ten nejpiroze^

njší, nejlehí, nejkratší a nejužitenjší, od Boha vy"

daný, jenž jest požehnaný na vky. Amen.

UU2 NEDLE
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NEDLE DEVATENÁCTÁ PO
SV. TROJICI.

Sv. Matouš v 9. kapitole.

ten as vstoupiv Ježíš na lo, peplavil se, a pišel

do msta svého. 2. A aj, pinesli mu šlakem poraze^-

ného, ležícího na loži. A vidév Ježíš víru jejich, dí

šlakem poraženému: „Doufej, synu, odpuštni jsou tob híchové

tvoji." 3. A aj, nkteí z zákonník ekli sami sob: Tento se

rouhá. 4. A vidv Ježíš myšlení jejich, ekl: „Pro myslíte zlé

vci v srdcích svých ? 5. Nebo co jest snáze íci : Odpuštni jsou

tob híchové, ili íci : Vsta a cho? 6. Ale abyste vdli, že má

moc Syn lovka na zemi odpouštti híchy, tedy dí šlakem poražen

nmu : Vstana, vezmi na sebe lože své, a jdi do domu

svého." 7. Tedy vstav, odešel do domu svého.

8. A vidouce to zástupové, divili se a

velebili Boha, kterýž dal ta^

kovou moc lidem.

V TOMTO
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ekl dnou trpícímu: „Doufej, synu! odpouštjí se tob híchové
tvoji . .

/' (Str. 349.)
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TOMTO SVATÉM EVANGELIU MÁME
dokázáno, že Spasitel milostivý byl pilen lidského

spasení, chode a káže, a pes moe se plav. Ukazuje

také evangelium jeho milosrdenství a moc božskou

v tom, že dnou trpícího uzdravil, a híchy jemu od-

Jn^^^ ĴÎ ^Á,
^JJn pustil. Po druhé ukazuje evangelium zlobu zákon^

V níkúv, že Kristovi pidali kivé rouhání. A akoli

oni ukázali v srdci zlobu proti Kristovi, pece on milostiv uil je, že

nerouhá se Bohu, ale že má moc híchy odpouštti. Také dotýká se

evangelium víry tch, kteí dnou trpícího nesli ped Ježíše a zástupuv,

které Boha velebily, že dal moc lidem, aby nemocné uzdravovali. I dí

evangelium: „Vstoupiv Ježíš v lodiku", dí výklad: aby ze zem Gerasse^

norum vyšel, nebo prosili, aby od nich odešel, jakož dí sv. Matouš,

proto, že když dábly z jednoho lovka vyhnal a uzdravil ho, dáblové

jeho odpuštním uprosili se v svin a ztopili se v moi. „I pevezl a

pijel do msta svého." Sv. Marek v 2. k. jmenuje Kafarnaum, nebo
v tom mst uzdravil dnou trpícího. Tu vz, že akoli každé místo jest

Kristovo, ježto jest Bh, i ježto jest i lovk, pece Nazaret sluje jeho

vzvlášt, že se v nm poal i vychoval, Betlém jeho, že se v nm na^

rodil, Kafarnaum jeho, protože na poátku svého kázaní mnoho v nm
zázrakv inil, pak Jeruzalém sluje jeho msto, že v nm smrt trpl.

Dále dí evangelium: „A hle, obtovali jemu", t. ped nho podá'

váli, aby uzdravil „dnou trpícího, ležícího na loži". Dnou trpícího pO'

ložil jsem, že se mi lépe zdá, nežli dnou zlámaného ; nebo nevím, byl4i

zlámán, ale vím, že dnou trpl. A druzí Cechové ekli by pakostního,

neb pakostníka, od pakostnice, té nemoci, jíž íkají pakostnice, že po
kostech se tlue, a obecn sluje dna. „A vida Ježíš", okem vnitním
v jich duši, a tlestným na skutku, „víru jich", t. tch, již ho piln nesli

ped nho, „ekl dnou trpícím: Doufej, synu! odpouštéjí se tob hí"
chove tvoji". Tu dí sv. Jeroným : O veliká pokoro ! mrzkého a mdlého,

ve všech údech poraženého synem nazývá, jehož se knží nechtli do'

tknouti. A jist jest významná e Ježíšova: i že synem ho naz/al v mi'

losti, nebo jemu híchy odpustil, i že dí: „doufej", v nadji ho po'

tvrzuje, i že „odpouštjí se tob híchové", kteí jsou píina nemoci.

Jisté dobrý léka milostivý Spasitel : nejprve na duši léí, potom na tle,

aby ukázal, že tžší jest nemoc duše nežli tla, a že lepší jest zdraví

duše nežli tla. A dí Spasitel: „odpouštéjí se híchové tvoji", a nedí:

já tob odpouštím híchy! aby knží potom téhož se nechopili a neí'
káli: Zeno, já tob odpouštím híchy! jakož dí sv. Augustin, ale aby
knží napomenuli lovka, pravíce: Synu! doufej a žel, a odpustí tob
Pán Bh híchy ; nebo želíš^li, a nechceš^li více hešiti, a doufáš^li plným
srdcem, tehdy odpouštjí se tob híchové tvoji mocí Boží.

Uu3 „A
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„A híe nkteí z mistrv," dí sv. Marek v 2. kap., že byli nkteí
z mistrv, sedíce a myslíce v srdcích svých. A ted dí sv. Mat. : „Nkteí
z mistrv ekli v sob," t. myslili: „Tento se rouhá!" to jest, v Boží

moc se uvazuje, nejsa Bohem. Tu vz, trojím zvykem bývá rouhání:

Prvé, když kdo od Boha domnním neb eí chce odníti to, což na Boha
písluší. Tak se rouhali židé, i dnes se rouhají, pravíce, že Kristus Bh
není; a rouhali se Bohu na poušti, domnívajíce se, že by jich Bh ne^

mohl nasytiti. Druhé rouhání bývá, když Bohu to pipisují, což se na

nho nesluší: jako kdyby kdo mínil neb ekl, že Bh mže lháti, kiv
souditi, neb jinak hešiti. A tak se rouhali ted Kristovi misti, pravíce:

„Tento se rouhá !" Hle, pipisovali Bohu hích, Kristovi, že by on hešil,

an nemohl hešiti. Tetí bývá rouhání, když to, což se na samého Boha
sluší, pipisují pouhému stvoení. Na píklad : stvoiti nkterou vc sluší

na samého Boha; pak kdož dí, že by které stvoení jiné vci mohío
stvoiti, neb kterou vc, ten by se Bohu rouhal. A v tom rouhání jsou

knží, kteí praví, že by oni byli stvoitelé svého Boha, a že pi mši

stvoují tlo Boží; ale to jest lež: nebo aniž toho stvoují, jejž Panna
Maria porodila, nebo to jediné jest od Boha stvoeno a od Panny M^rie

porozeno, a nikdy nezhynulo, aniž zhyne; aniž také stvoují jiného tla

Kristova, nebo nikdy nemá jiného, aniž bude míti. A stvoiti jest nco
uiniti, jež díve nebylo, aby ted bylo ; a tak Bh jest Stvoitel, že uinil

tento svt z niehož, jenž díve ne tak byl. Protož víme v Boha vše^

mohoucího. Stvoitele nebe i zem, a nevíme, že by knží byli stvoitelé.

Z toho vidíš, že kdož laje Bohu, neb mluví zúmysln proti Bohu,

ten se rouhá Bohu; nebo cpe na Boha, což na nho nesluší; a také

v knihách Levitici v 24. k. pikázal Bh všem lidem kamenovati, ka:
Kdož bude láti jménu Božímu, smrtí zemi! ukamenuje ho veškeren

lid. A že híchy odpouštti svou mocí sluší na samého Boha, a Kristus

ekl: „odpouštjí se híchové tvoji", ekli: „Tento se rouhá!" To jest,

v Boží moc se uvazuje, nejsa Bohem, majíce za to, že Kristus není Bh,
a že na samého Boha sluší ta moc, híchy odpouštti. V prvém chybili,

ale v druhém nic. A mají tím tžší hích, že Kristus neekl : odpouštím

tob híchy tvé, ale dí: „odpouštjí se tob". A tak každý knz mže
íci lovku pod touto píinou: Milý synu neb brate! želíš^li srden,
a míníš^i pln nehešiti, a doufáš^li Pánu Bohu, tehdy odpouštjí se

tob Boží mocí híchové tvoji. A tak ka, nerouhá se Bohu.

Dále dí evangelium: „A když uzel Ježíš myšlení ía zlá jejich", tu

se ukázal Bohem, jenž sám mocí svou zná všecka myšlení srdcí, „ekl:

I co myslíte zlé vci", to jest zlá myšleni, „v srdcích svých?", t. myslíte,

že já nemohu híchv odpustiti, a že já Bohu se rouhám, váže se v moc
jeho. „Co jest snazší íci?" jako by ekl: Ponvadž k duchovnímu uzdra^

vení nechcete mi moci pipustiti, dokáži vám uzdravením tlestným, vám
k vidní. „Co jest snazší íci", totiž, aby se hned stalo mocí toho, jenž

dí, to4i: „odpouštjí se híchové tvoji", abys byl zdráv na duši, „ili

íci

:



Nedle devatenáctá po sv. Trojici. 351

íci: vsta a chod?" t. jsa na tle zdráv. Tu vz, že obé Bohu jest lehké,

jedno jako druhé; aniž mže kdo krom Boha svou mocí uzdraviti

slovem na tle i na duši, akoli mže dobrý lovk vyprositi u Boha
jinému lovku zdraví i na tle i na duši. A aby vidli, majíce skutkúv

oitých dkaz, že Syn lovka, t. Marie Panny, má moc, protože jest

Bohem, na zemi odpouštti híchy — tu dí sv. Jan Zlatoústý, že ím
duše jest dstojnjší nežli tlo, tím vtší jest odpustiti híchy, nežli tlo

uzdraviti ; avšak z uzdravení brzkého a mocného na tle mli vzíti dkaz,
že se stalo k jeho slovu uzdravení na duši — protož „ekl dnou trpícímu:

„Vsta", t. z nemoci jsa zdráv, „vezmi lože své, a jdi do domu svého.

I vstal a šel do domu svého." Hle, híchové odstoupili i nemoc, a zdraví

i na duši i na tle pistoupilo, a on poslušen byl. „A vidouce zástu^

pové, báli se a velebili Boha, jenž", neb kterýžto Bh „dal moc takou"

k uzdravení „lidem". Tu dí výklad: lovka, jenž tak mocn inil mezi

lidem, zástupové ti mínili, že Bh dal takou moc Kristovi a také i jiným,

že nemocné uzdravovali. A pravda jest, že Buh dal Kristovi jakožto

lovku tu moc, i jiným svatým, aby uzdravovali lidi, ale jinak Kristus,

a jinak jiní svatí. Taktéž Kristus má moc na duši uzdravovati, a také

jiní svatí, ale výše Kristus nežli oni : on když ráí a kohož

ráí, uzdravuje svou mocí, ale jiní prosbou, jeho

slovem, i jeho mocí. Protož jemu bud
chvála, i nyní i na vky ! Amen.

NEDLE
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NEDLE DVACÁTÁ PO SV. TROJICI.

Sv. Matouš v 22. kapitole.

ten as mluvil Ježíš s uedlníky svými v podobenstvích

ka: „Podobno jest království nebeské lovku králi,

kterýž uinil svadbu synu svému. 3. I poslal služeb^^

niky své, aby povolali pozvaných na svadbu, ale nechtli pijíti.

4» Opt poslal jiné služebníky, ka: Povzte pozvaným; Aj, obd
svj pipravil jsem, volové moji a krmný dobytek zbit jest, a

všecko hotovo, Potež na svadbu. 5. Ale oni nedbavše, odešli,

jiný do vsi své, a jiný po kupectví svém. 6. Jiní pak zjímavše

služebníky jeho, a posmch jim uinivše, zmordovali. 7. A uslyšev

to král, rozhnval se; a poslav vojska svá, zhubil vražedlníky ty,

a msto jejich zapálil. 8. Tedy ekl služebníkm svým: Svadba

zajisté hotova jest, ale ti, kteíž pozváni byli, nebyli hodní. 9. Pro*^

tož jdte na rozcestí, a kteréž koli naleznete, zovtež na svadbu.

10. I vyšedše služebníci ti na cesty, shromáždili všecky, kteréžkoli

nalezli, zlé i dobré. A naplnna jest svadba hodovníky. 11. Tehdy

všed
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všcd král, aby pohledl na hodovníky, uzel tam lovka neodného

rouchem svatebním. 12. I ekl jemu: „Píteli, kteraks ty sem vsel,

nemaje roucha svadebního?" A on onml. 13. Tedy ekl král

služebníkm: „Svížíce nohy jeho i ruce, vezmte ho, a

uvrztež jej do temností tch zevnitních. Tam
bude plá a skípení zub. 14. Nebo

mnoho jest povolaných, ale

málo vyvolených."

SPASITEL NÁŠ MILOSTIVÝ, CHT
nás pivésti ku poznání nebeských vcí, mluví v po^

dobenství o svatb tlestné, aby uvedl náš rozum

k svatb duchovní; tak že raduje^i se kdo, že zván

jest na svatbu tlestnou, aby se více radoval, že jest

zván na svatbu duchovní; balili by se, aby nebyl vy"

hnán ze svatby tlestné, aby se daleko více bál, aby ne^

byl vyvržen od svatby vné, a k tomu uvržen v temnosti zevnitní, jsa

svázán. A tak cht nauiti Spasitel své ueníky i nás, mluvil v podo"

benství, jakož dí evangelium: „Mluvil Ježíš k ueníkm svým, ka:
„Podobno uinno jest království nebeské," jež jest sbor^lidí zde v svt.
A sluje nebeské království ten sbor, protože nebeský král. Bh, jest

král toho sboru. Kterak království nebeské rozlin se v Písm vykládá,

psal sem naped v 11. kázaní. I vezmiž podobenství ted v evangeliu

tak, že jakož by král svtský uinil synu svému obt pi svatb, a kázal

by volati na svatbu, a tak dále, tak Bh Otec i všechna svatá Trojice

uinila svatbu Kristovi, jakožto lovku, když zasnoubila Trojice svatá

jemu sbor všech vyvolených k spasení, o nichž dí Kristus na konci

evangelia, že nemnoho jest vyvolených. A aby ta svatba Kristova s chotí

jeho lépe vonla a žádosi naši táhla, v tomto evangeliu praví Kristus,

že obd na té svatb hotov jest. Uvažmež, kdo jest král, že Otec Bh;
ten uinil Synu svému Kristovi svatbu, že dal jemu sbor všech vyvole"

ných, a uinil mu svatbu. Dí sv. eho: Tehdy Bh Otec uinil Synu
svatbu, když ho v život Panny s lovenstvím sjednal, když chtl, aby

Bh, jenž jest ped vky, byl lovkem na konci vkv.
v

„I poslal sluhy své", to jest proroky, „volat zvaných", totiž Židv,
„na svatbu" neb „k svatb", to jest k víe o vtlení Kristov, „a ne"

chtli pijíti", t. nechtli viti. „Opt poslal jiné sluhy", t. ty, kteí

pravili, že ted blízko jest obd svatby, jakož poslal Jana Ktitele a jiné,

Vv2 kteí
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kteí tcd Krista blízko oznamovali, „ka: Pravte zvaným", t. kažte Židm
i jiným: „Hle, obd mj pipravil sem", to jest, dí sv. eho: tajemství

vtlení naplnil sem; „býkové moji", t. proroci, kteí pod tžkým zá^

konm byli, „a ptáci domácí", t. apoštolé, kteí jsou domácí moji krotcí,

„zbiti jsou, a všecky vci", totiž místo, pokrm, pití, „pipraveny jsou",

t. hotovy jsou: tlo Kristovo hotovo i krev, i místo v nebesích, „pojdte

na svatbu!" pojdte vrou, nadjí a láskou, iníce dobré skutky. „A oni

zmeškali", nechtíce viti, aniž dobe živi býti, „a odešli: jiný", t. nkterý
„do vsi své", tím se míní k lakomství, a tak k pýše, když bohatstvím

vládne; „a jiný na kupectví své", tím se míní lakota v dobývání bo^

hatství ; „a jiní zjímali neb drželi", t. ve vzení „sluhy" jeho, jako Jana

Ktitele a jiné svaté, Petra, Jakuba i Ondeje, „a hanními trápené"

neb mukami zmuené „zbili", to jest zavraždili. Tu uvaž, že zlí jsou ti,

kteí zmeškali, kteí viti nechtli; horší, kteí vdouce o svatb, k lakot

a k pýše se obrátili; a nejhorší jsou ti, kteí pohanvše sluhy tak veli^

kého krále, pak je zavraždili. A ti nejhorší jsou nynjší knží, kteí

vyznávají ústy víru Krista Syna Božího, pro své lakomství hrdlují, ža^

laují, vyhánjí, honí, i klnou tm, kteí je vrn k svatb volají.

„A král když uslyšel", t. zmeškání, odvrácení, a sluh svých povraždní

„rozhnval se", to jest pomstu ukázal, „a poslav zástupy své", t. s Titem

a s Vespazianem, „utratil, a neb zahubil vražedlníky", neb vrahy ty, „a

msto jejich zapálil", t. Jeruzalém. Aneb takto, jako dí sv. eho: Utratil

vrahy, neb zahubil protivníky; a msto jejich ohnm zapálil, nebo jejich

netoliko duše, ale i tlo, vnmž pebývali, vného ohn plamenem se muí.
Dále dí evangelium: „A ekl sluhm", aneb takto: „tehdy," totiž

potom „ekl sluhm," když Židé nechtli viti „sluhm", t. apoštolm:

„Jist svatba pipravena jest, ale kteí zváni byli", t. Židé, „nebyli hodni"

pro nevdnost svou, již mli k nmu, jenž je zval. „Protož jdte na

východy cest", to jest mezi pohany, kteí s cest pravých sešli. Stalo se

tak, že když Židé nechtli viti, šli apoštolé mezi pohany; protož ekli

sv. Pavel a sv. Barnabáš k Židm takto: Vám musilo býti nejprve ká^

záno slovo Boží; ale že je zapuzujete, a nehodní ste se ukázali vného
života, hle obracíme se k pohanm. A to se míní, když dí: „Jdte na vý"

chody cest, a kteréžkoli naleznete", nepijímajíce osob, „volejte k svatb",

to jest k víe Kristov o vtlení jeho. „A vyšedše" jako poslušní „slu''

hové jeho", apoštolé, „na cesty, sebrali", t. svolali ve víru kesanskou
„dobré i zlé", t. vyvolené k spasení, i pedvedené k zatracení; nebo
obojí jsou dobí i zlí, jako do vrše jdou dobré ryby i zlé, a na mlát zrno

i pleva. „A naplnna jest svatba", to jest naplnn jest poet svatebníkv,

kteí slují sedící na svatb. „I vešel král", totiž vejde v soudný den,

„aby spatil" aneb vidl „sedící na svatb; a uzel lovka", totiž, jakož
v

dí sv. eho, veškeren sbor zatracencv, „neodného rouchem svatebním",

to jest bez lásky, jež každého svatebního lovka odívá, a kdo jsou

svatebané a synové Boží, ty odívá.

A
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A sluje láska roucho svatební proto, že Kristus z veliké lásky chtl

se vtliti, a tu svatbu pipraviti. A po druhé proto, nebo láska pikrývá

mnoho híchv, ne tak aby byly skryty, ale aby pro n svatebny lovk
netrpl hanby. Po tetí proto, že chrání od vné zimy; a po tvrté proto,

že okrašluje svatebana. Protož pilni máme býti, abychme láskou byli

odni. A k tomu mluví sv. eho v dnešním kázaní takto: My víme,

brati nejmilejší! kteí pi svatb sedíme Syna Božího, kteí ted víru

v sboru kesanském máme, kteíž Písma svatého krmí požíváme, kteí

se radujeme, že s Bohem církev svatá jest spojena; protož znamenejte,

pišli^Ii ste k té svatb v svatebním rouše. Myšlení svá piln rozvažte,

o všech vcech srdce svá prohlédnte; teli proti nižádnému nenávisti

nižádné nemáte, ted^li proti nižádnému cizímu štstí vás závisti ohe
nepálí, XedAi tajemnou zlobou nižádnému nechcete uškoditi. Hle, král

na svatbu jda, a srdce našeho zpsob spatuje, a tomu, jehož láskou

odného nenalézá, hned hnviv dí : „Píteli ! kterak si sem vešel, nemaje

roucha svatebního?" píteli vrou, ale ne skutkem! To sv. eho. „A on

onm", nebo onml, nebo umlkl. Hle, ten, jenž ústy Boha vyznával,

a skutky svými zapíral, ted i v ei onml. Dí sv. eho: V rozsouzení

posledního láni každá pestane výmluva; nebo ten zevnit kára, jenž

jsa svdkem, vnit na mysl svdí. Tolik eho.
„Tehdy vece, nebo ekl, král sluhm", t. andlm : „Svážíce ruce

jeho i nohy": „ruce", aby nic užiteného k spasení nedlaly, „a nohy",

aby nikam k radosti nechodily. Hle, ruce a nohy víže muka, jež prvé

vázala híšná vina; „ruce", které nechtly chudým dávati, „a nohy",

které nechtly k nemocným choditi, jako dí Kristus: „Laen sem byl,

a nedali ste mi jísti, nemocen sem byl, a nepišli ste ke mn." „Puste
ho v temnosti zevnitní", to jest v temnosti vného zatracení. Tu vz,
že temnosti vnitní slují híchy, které v duši jsou, a svtlo Ducha sva^

tého, totiž pravý rozum, vyhánjí. Ale temnosti zevnitní slují nedo^'

statky svtla, jež télestné vci osvcuje. Ale vzvlášt temnosti zevnitní,

jimiž asto Kristus hrozí, jsou vné zatracení, nebo po nm ted nikdy

den nebude. A proto dí svatý eho: A dobe se dí, t. v evangeliu,

aby v temnosti zevnitní byl uvržen; nebo vnitní temnotu nazýváme
slepotu srdce, ale zevnitní temnosti nazýváme vné zatracení. Protož

tehdy každý zatracený ne ve vnitní temnosti, ale v zevnitní puštn
bude; nebo tu nerad padne v noc zatracení, kterýž zde dobrovoln padl

v slepotu srdce. Tohk sv. eho. „Tu bude plá a skípní zub." „Plá
oí", které neádn hledly, „a skípní zub", které lakotn jedly.

„Nebo mnozí jsou voláni" k víe, „ale nemnozí jsou vyvoleni", aby pi
svatb vn3 hodovali. Rozumj, že nemnozí, pirovnáváme''li k tm, kteí
jsou voláni. Dí sv. eho: Tím více každý z nás se poko, že neví, je^li

vyvolený; nebo mnozí dobe poínají, ale do konce nesetrvávají.

Dejž Pán Bh, abychme byli hodni té svatby! Amen

?&*/—

nedle:
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NEDLE JEDENADVACÁTÁ PO
SV. TROJICI.

Sv. Jan v 4. kapitole.

ten as byl sluha královský jeden v Kafarnaum, jehož

syn nemocen byl. 47. Ten uslyšev, že by Ježíš pišel

z Judstva do Galilee, šel k nmu, a prosil ho, aby

sstoupil a uzdravil syna jeho; nebo poínal umírati. 48. I ekl

jemu Ježíš: „Neuzíte^Ii div a zázrak, neuvíte." 49. Dí jemu

ten královský služebník: „Pane, podíž prvé, nežli ume syn mj."

50. Dí jemu Ježíš: „Jdi, syn tvj živ jest." I uvil lovk ei,

kterouž mluvil jemu Ježíš, a šel. 51. Když pak on již šel, potkali

se sním služebníci jeho a zvstovali, kouce: „Syn tvj živ jest."

52. Tedy otázal se jich na hodinu, v kterou by se lépe ml. I ekli

jemu: „Vera v hodinu sedmou pestala mu zimníce."

53. Tedy poznal otec, že práv ta hodina byla,

kterouž ekl byl jemu Ježíš: „Syn

tvj živ jest." I uvil on

í dm jeho všecken.

SVATY
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VATY REHOR DÍ, ZE TOTO EVAN.
gelium výkladu nepotebuje, protože ukazuje pímo
a vzjevn, kterak se stalo. Ale to uvažuje sv. eho,
že šlechtic ten, jehož syn jest uzdraven, nebyl plné víry;

nebo vil, že Kristus mže jeho syna uzdraviti, ale

"V •"'"^^ nevil, že by to nejsa tlestn pi nm mohl uiniti

;

a tak nevil šlechtic že by Ježíš byl božstvím s jeho synem. A toto

uvažuje, sjednáš svaté, kteí mluvíce o tomto šlechtici, praví, že nevil;
nebo ekl Ježíš k nmu: „Jen jestliže znamení a zázraky neuzíte, ne^

víte." Tu dí sv. Jan Zlatoústý: Tou eí ukazuje vzjevn Pán, že nevil.

A pak zase dí sv. eho, že s veliké ásti nevil, jenž moci nedal božství.

Sjednejž takto svaté: že když dí sv. Jan: nevil, to jest, že pln nevil;

a když dí svatý eho neb kdo jiný, že šlechtic vil, to jest, nco uvil,

ale ne pln. A s obou stran jest pravda: nebo Ježíš ho i pokáral, že

neml plné víry, i také ho uslyšel, že vil, že jemu mže syna uzdra^

viti. „A potom se vším domem", t. s eledí, „uvil pln".

Uvažuje po druhé svatý eho, pro Kristus nechce jíti k synu

šlechticovu, an ho za to prosí, a k sluhovi centurionovu slibuje pijíti,

an ho neprosí? odpovídá, ka: Co jest to, jen že pýcha naetím se poráží,

že na lidech ne lovenství, jímž jsou k Bohu podobni uinni, ale est

a bohatství ctíme; nebo když uvažujeme, co na nich jest, ješt meškáme
uvážiti, co jsou. Protož Vykupitel náš, aby ukázal, že ty vci, které jsou

vysoké (vzácné) lovku, svatí nemají na n dbáti, nýbrž jich zamítati,

k sluhovi centuriona jíti byl hotov. Hle, pohanna jest pýcha naše. To
sv. eho, ukazuje, že tím Kristus potupil naši pýchu, že k synu šlechti^

covu nechtl pijíti, an ho šlechtic prosí, a pak k pacholku centuriona,

rytíe pohanského, sám ekl, že chce pijíti, an ho neprosí. O, bisku"

pové, knží i mniši ! Kdybychme to uvážili, že pohíchu jsme hotovi jíti

k bohatému, ale nechceme jíti k chudému: jesli bohatý nemocen, jde

jich mnoho, a jes-li chudý nemocen, nenazí jeden! A já slýchám, ani

íkají: Ponvadž nemáme od svatého oleje bráti, nech nám nosí ne^

mocné do kostela. O bda! že nepomní i tohoto, že k sluhovi sám
Kristus, nejsa prošen, šel, i onoho, že dí v soudný den: „Byl sem ne"

mocen, nepišli ste ke mn; jdtež, zloeení, do vného ohn!"

A tak z evangelia podlé ei sv. ehoe máme, že milostivý Spasitel

zbloudilého šlechtice pokáral a nauil, milosrdenství jemu uinil, že syna
jeho uzdravil, a zvlášt že ho i se synem i s eledí k víe milostivé

povolal; a tak že jest pravý Bh a pravý lovk, ukázav to, nám dal

píklad, abychme byli pokorni. A k tomu tak mluví sv. eho: Ne^
pýchejme, jestli co dobrého iníme, nižádný nás skutek nenadýmej, aniž

bohatství, aniž nás dstojenství pozdvihuj ; nebo jestliže kterými vcmi
se dmeme. Bohu ohavní jsme. A dále dí: To pomnte, brati nejmi"

lejší!
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Icjší! vší myslí: nechtjte na svých bližních bohatství tohoto svta ctíti;

to pro Pána Boha ctte na lidech, akoli jim porueni nejste, že jsou

uinni k obrazu Božímu. To eho. A mluví na to, abychme byli pO'-

korni, niímž se nechlubili, lidí ne pro jich bohatství, aniž pro uroze"

nost ctili, aniž pro roucho, ale proto, že jsou stvoení podobné k svaté

Trojici. A jist v tom tém veškeren svt bloudí, že více si váží svt
lovka bohatého odného, nežli pokorného chudého. Ale ne tak Bh,
jenž nepijímá osob, to jest, neváží si více lovka jednoho pro bohat^

ství, aniž pro urozenost, ani pro krásu tlestnou, nežli toho, jenž jest

chudý", neurozený, neodný, jen jes-li ctnostnjší. A tak ctnost lovka
iní Bohu vzácná, takže kdož jest ctnostnjší, ten jest ped Bohem lepší

a tak vzácnjší. A tak my máme také uvážiti, když aspo po skutcích

znamenáme, že chudý lovk zdá se nám lepší nežli bohatý, abychme
nehledli na bohatství, ani na roucho krásné. A tomu nás uí sv. Jakub
apoštol v 2. k., ka: Brati moji! nechtjte v pijímání osob míti víry

Pána našeho Ježíše Krista. Nebo hle, vejde''li v sbor váš muž, zlatý

prsten maje, v rouše bílém, a vejde také chudý v smrdutém odvu;
a budete hledti k nmu, jenž jest odn rouchem bílým neb krásným,

a dít jemu : Ty sedni tuto dobe ! a chudému dít : Ty stj onde, aneb

sedni pod stolicí nohou mých! i zdali nesoudíte sami u sebe, a jste

uinni soudci myšlení zlostných? Slyšte, brati moji nejmilejší! pece
Bh vyvolil chudé v tomto svt, bohaté ve víe, a ddice království,

kteréž slíbil milovníkm svým : a vy nectíte chudého. To vše sv. Jakub.

O bda mn ! kolikrát já pestoupil sem toto svaté Písmo, vstávaje neb

kuklu snímaje, aneb se klanj bohatému, a ne tak chudému! a spíše

posílaje pro pití bohatému groš, nežli dav chudému peníz ! Avšak doufám
v milosrdného Ježíše, našeho Vykupitele, že mi to odpustil, a že mne
ted od toho zachová.

Ted se vrátím k evangeliu, o šlechtici ješt nco povím. Hle, dí

sv. Aug. na toto evangelium takto: Ten, jenž prosil, kterak vil? Co
ode mne ekáte slyšeti? Pána se otaž, co o nm ví; nebo když ho

prosil, tak odpovdl: „Jen jestliže znamení a zázraky neuzíte, nevíte."

Kára lovka ve víe vlažného, neb studeného, aneb docela jenž nižádné

víry není, ale chce zkusiti o zdraví syna svého, jaký by byl Kristus

a kdo by byl, a kterak by mnoho mohl. Jist slova, jimiž prosil, slyšeli

sme, ale srdce nevícího nevidli sme; ale tcn vypovdl, jenž i slova

slyšel, i v srdce hledl. A také i evangelista svdectví dává, že ješt ne"

vil ten, jenž žádal, aby Pán do domu jeho pišel. To sv. Augustin,

ukazuje, že králík bud hned nic v Krista nevil, aneb nepln vil.

Jest také významn položeno, že Kristus dí: „Jen jestliže znamení

a zázraky uzíte, nevíte." A v evangeliu sv. Mat. v 12. kap. knžím
a zákoimíkm, když ekli k Ježíšovi : Miste ! chceme od tebe zázrak

s nebe vidti, odpovdl jim, ka: „Pokolení zlé a cizoložné divu neb

znamení
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znamení žádá." Tmi emi milý Spasitel ukazuje, že nejsou vící lidé,

kteí div žádají ve víe: jen jestliže by který svatý pro potvrzení jiných

žádal, aby Pán Bh svou moc ukázal, jako žádali apoštolé, když mrtvé

kísili. A mají pilni býti kesané, vzlášt nynjšího asu, aby nedali se

falešným prorokm, poslm Antikristovým, zázraky i divy svésti ; nebo
vystíhá milý Spasitel nás, ka v 24. k. sv. Mat. : „Vstanou falešní prO"

roci", t. kazatelé, „a dají", t. initi budou „divy, neb znamení a zázraky

veliké" a svedou mnohé. Protož teba opatrnu býti vícím práv, aby

sebou nedali hnouti nikam s pravdy zákona a následování Pána našeho

Jezu Krista, jenž vystíhá nás, ka: Vizte, a vás nižádný nesvede!

Také znamenám, že dí evangelium: „byl jeden šlechtic", a nedí:

„král", na znamení tomu, že každý král tohoto svta jest malý šlechtic

v pipodobnní k velikému králi Kristovi, jenž jest král nad králi: nebo
království tohoto svta králv jest maliké, nebo jest kus zem; po
druhé, že na krátký as má ; po tetí, že bezdky je ztratí, a spíše nežli

se nadje. Protož dí Písmo : Všeliké panování jest krátké, totiž, každé

panování tohoto svta jest malé. Protož blázniví jsou lidé, kteí pilnji

pracují a žádost vtší mají k panství neb ke království svta tohoto,

nežli ke království nebeskému, o nmž dí Spasitel, Mat. 6.: „Nejprve

hledejte království nebeského."

Také tu vz, že každý vyvolený, jsa v milosti Boží, to jest bez

híchu smrtelného, jest král: Nejprve proto, že jeho jest nebeské krá"

lovství. Po druhé proto, že jest syn krále nejvyššího, jemuž hodn íká:

Ote náš, jenž jsi v nebesích. Po tetí proto, že jest svobodný, nebo dí

Kristus král: „Jist svobodni budete, když vás Syn vysvobodí." Potvrté
proto, že každý syn vyvolený Boží, jsa v milosti, jest mazán darem
Ducha svatého k nebeskému království, jakož dí sv. Jan v i. ep. v 2. k.

:

„Mazání máte od svatého", totiž Ducha. A tomu na znamení maží pi
ktu každého obecn, aby bojoval o království nebeské s dáblem, jenž

ztrativ je, rád by, aby ho neml nižádný lovk.

Také mže i evangelium znamenáno býti duchovn, že syn králv
jest žádost lovka, jenž pro pestupek prvního lovka sluje šlechtic, a

ne král jako Bh. Toho šlechtice syn, totiž žádost, nemocna jest v Kar
farnaum, t. v rozkoši; nebo Kafarnaum vykládá se „pole tunosti",

v nížto lovk pasa se, jest nemocen asto, netoliko na duši, ale i na tle,

jakož dí Bh: „Ztunl a ztloustl, a rozšíil a vzpíil se", t. odstoupiv

od mého pikázaní. A této ei Boží není teba dokázati, nebo vidíme

oit, že ím lidé jsou rozkošnjší, tím obyejn jsou na tle i na duši

nezdravjší. Protož dí Šalomoun v Písloví v 2. k. : „Štstí bláznv za^

tratí je." A Kristus dí v 6. k. sv. Lukáše: „Bda vám bohatým, kteí máte
zde utšení své !" Pak nemoc ta syna šlechticova, jež byla zimnice, zna^^

mená hích, jenž lovkem tese, jako jest pýcha, závist a hnv; —
nebo ten hích trojí netoliko vytese milost Boží z duše, ale i tlo astO"

Xsi krát
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krát klátí, jakož jest oité poznání na lidech pyšných, závistivých a hn'-

vivých. Jiných smyslv duchovních jest mnoho v tomto evangeliu; ale

že pro ukrácení jen vždy táhnu, aby rozumli lidé slovm
v evangeliu, protož musím tch smyslv duchovních ne-'

chávati. A že toto evangelium v slovech, jakož zní,

jest lehké k rozumu, protož není teba
ho slovo od slova vykládati.

NEDLE
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NEDLE DVAADVACÁTÁ PO
SV. TROJICI.

Sv. Matouš v 18. kapitole.

ten as ekl Ježíš uedlníkm svým podobenství toto;

„Podobno jest království nebeské lovku králi, kterýž

chtl poet klásti s služebníky svými. 24. A když

poal klásti, podán mu jeden, kterýž byl dlužen deset tisíc hiven .

2.S. A když neml ím zaplatiti, kázal jej pán jeho prodati, i ženu

jeho i dti i všecko, což ml, a zaplatiti. 26. Tedy padna služebník

ten, klanl se jemu, ka: ,Pane, poshovj mi, a všecko zaplatím

tob.* 27. I slitovav se pán nad služebníkem tím, propustil ho

a dluh jemu odpustil. 28. Vyšed pak služebník ten, nalezl jednoho

2 spoluslužebník svých, kterýž mu byl dlužen sto penz, a cho^

piv se ho, hrdloval se s ním, ka : ,Zapla mi, cos dlužen.' 29. Tedy

padna spoluslužebník ten k nohám jeho, prosil ho, ka : ,Poshovj

mi, a všecko zaplatím tob.* 30. On pak nechtl, ale odšed, dal

jej do žaláe, dokudž by nezaplatil dluhu. 31. Vidouce pak spolu"

služebnicí jeho, co se dalo, zarmoutili se velmi; a šedše, povdli
pánu svému všecko, co se bylo stalo. 32. Tehdy povolav ho pán

Xx2 Jšho,
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)eho» dí mu ; ^Služebnice zlý, všecken ten dluh odpustil jsem tob,

nebs mne prosil. 33. Zdaliž i ty neml se smilovati nad spolu"

služebníkem svým, jako i já smiloval jsem se nad tebou ?' 34. I roz^

hnvav se pán jeho, dal jej katm, dokudž by nezaplatil všeho,

což mu byl dlužen. 35. Tak i Otec mj nebeský uiní

vám, jestliže neodpustíte jeden každý bratru

svému z srdcí svých provinní jejich."

"ék 4 4kjy^ ^J% -ylt

PASITEL MILOSTIVÝ VŠECHNOTOTO
evangelium na to položil, abychmie svým bližním byli

milosrdní, a vzvlášt abychme jim ze srdce viny, když

zaviní, odpouštli. A abychme pilní toho pikázaní

byli, máme znamenati v tomto evangeliu Kristovu

moc, neb on jest král mocný k pomst. Po druhé jeho

moudrost, že chtl poet položiti se sluhy svými. Po tetí spravedlnost,

že toho sluhu, jenž neml ím zaplatiti, kázal ho prodati i se ženou

i s dtmi. Po tvrté máme znamenati jeho milosrdenství, že propustil

sluhu odpustiv jemu dluh. Po páté spravedlivou, ale velmi hroznou

pomstu, že kázal sluhu nemilosrdného dáti katm, dokud by nevrátil

dluhu. Po šesté máme se strachovati, aby se nám taktéž nestalo

;

nebo dí Kristus: „Tak i Otec mj nebeský uiní vám, neodpustíte^li

každý bratru svému ze srdcí svých."

I dí takto Spasitel: „Podobno jest království nebeské lovku králi",

to jest, podobna jest církev svatá v Kristovi lovku králi, takže Kristus,

jenž jest hlava království nebeského, totiž sboru lidského, tak se má
k sluhm svým v slyšení potu, jako by se ml král nkterý, jenž by
moude peslyšel v potu své sluhy, a tak uinil, jakož evangelium dále

praví; nebo on jest lovk král, „jenž chtl", neb od vnosti jakožto

Bh volil „poet položiti", to jest, dí Výklad, zasloužení každého sluhy

zkusiti. A že poet položiti, jest všecko, co lovk pijal neb utratil,

zísti, protož Bh Kristus král te ho volil, aby naše skutky všechny

v poet a na váhu položil; a tak chtl poet položiti se sluhy svými.

A! klade ten poet s každým sluhou: nejprve pi smrti jeho, po druhé

položí v den poslední v soudný se všemi spolu. „A když poal poet
klásti", to jest, jich zasloužení zkoušeti. A vz, že v tu dobu poíná
poet klásti, když každému jeho zasloužení poíná ukazovati, jsoU''li

hodná, ili nehodná! O kterak by pílen byl lovk, kdyby jist vdl,
že má králi tohoto svta poet vydati, a kdyby ekal každou hodinu,

aby
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aby byl ped krále k potu povolán, k mocnému, moudrému a spra^

vedlivému: zcela má býti pilen, aby ped králem nejmoudejším, ped
nímž nic nemže skryto býti, dobrý poet vydal ze všech vcí, kteréž

od nho vzal. Protož dí sv. Bernard: Sedni a sítej, co bys každý den

vytžiti mohl, jsa jist, že ped Bohem nižádný skutek není bez odplaty;

a jakož vlásek s hlavy nezahyne, tak nejmenší ástka asu bez odplaty

nebude. A taktéž máme rozumti o pomst, nebo dí Spasitel v 12. k.

sv. Mat.: „Z každého slova prázdného, kteréž promluví lidé, dají z nho
poet v den soudný." Prázdné slovo, jakož dí Výklad, jest slovo nepo^

tebné ; a nepotebné jest, kteréž hodného užitku nenese, aniž míní.

O kterak vydají lidé poet z každého slova smilného, nekázaného, utrha^

vého, lživého, zrádného a z hnvivého

!

Dále dí evangelium: „A když poal poet klásti, dán jest jemu

jeden". Dí sv. Augustin: Kdo jest, jenž by nebyl dlužník Boží? Jen ten,

v nmž nižádný hích nemže nalezen býti. A tak každý lovk jest

dlužník Kristv. Ale pece tento jeden, jenž milosrdenství spolusluhovi

neukázal, a jest katm dán, dokud nezaplatí, znamená sbor všech za-

tracencv, jakož skrze onoho, jenž pišel na svatbu nemaje roucha svateb"

ního, jenž svázán jsa puštn jest v temnosti zevnitní. Dále dí evange-

lium: „jenž dlužen byl deset tisícv hiven". Tu vz, že latinsky stojí

talentm, a znamená v penzích nejvtší ráz, jenž podlé rozliných zemí

jinak a jinak se mní; protož já esky neumím lépe íci talentm nežli

„hivna", a ta se hned mní v Cechách. Tak ten jest deset tisíc Kristovi

hiven dlužen, kdož vážného jeho pikázaní nedržev, jest zatracení hoden.

A tak má vážiti více provinní proti Bohu, nežli proti bližnímu, jakož

váží, že vtší jest dluh deset tisíc hiven, nežli sto penz.
„A když neml, im by", neb odkud by „zaplatil", neb navrátil,

totiž, že mocí svou dosti uiniti nemohl, nebo tak jest, že lovk sám
od sebe mže v hích padnouti, ale bez Boží pomoci nemže z híchu
vstáti, ani dosti uiniti; nebo dí Kristus: „Nižádný nemže pijíti ke

mn, jen jestliže Otec mj potáhne ho"; „pikázal neb kázal ho pán jeho

prodati". Dí sv. Jeroným: Prodánu býti, jest sluhou zlých duchv býti.

A tak kázal ho prodati, dí Výklad, to jest: slíbil ho spravedlivým soudem,

zlých duchv nechati sluhou býti; nebo každý, kdož pikázaní Božího

nedrží, a vzvlášt zatracenec, jest sluha zlých duchv. Protož dí sv. Jan
v I. ep. v 3. k.: Kdož heší, totiž smrteln, z dábla jest, totiž narozen,

zlosyn zloby. A tak i Kristus ekl knžím a zákonníkm v 8. k. sv. Jana:

„Vy z otce dábla jste!" A opt tudíž dí: „Kdož heší, sluha jest híchu."

Pro? Protože jest pemožen od híchu, a tak od dábla. A sv. Petr dí

v 2. ep. 2. k.: „Kdož od koho pemožen jest, toho i sluha jest." At ak

dobe dí sv. Augustin, že híšník kolik má híchv, t. smrtelných, tolik

jest sluha dáblv. A vz, že lovk híchem sám se dáblu dává: nejprve

na duši, po druhé na tle; takže díve dábel vládne duší, a potom tlem,
a tak díve bére duši do pekla, nežli tlo. Dále dí: „i ženu", totiž žádost

Xx3 zlou,
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zlou, jež poíná zlé skutky, „i syny", t. zlé skutky, nebo i s nimi bude
poddán dáblm, „a všecky vci, kteréž ml". Hle tu jest dkaz, že za"

tracenec nic sob k utšení nemá. A každý" smrtelný híšník, jenž jest

v smrtelném híchu, v tu dobu nic spravedliv, hodn a sob k zaslou"

žení spasení nemá; ale když k milosti Boží pokáním bude zase navrácen,

tehdy ke všemu také bude navrácen, aby ted to hodn ml.
Pak že kázal navrátiti neb zaplatiti, t. dosti za dluh uiniti, „aneb"

na vky katm dánu býti: tu vz, že lovk každý dlužen jest Bohu
vrátiti i duši i tlo k jeho vli. Protož aby se lovk dal a navrátil

veškeren k Bohu, má jemu vrátiti poslušenství v pikázáních, jež se

ted znamenají deseti tisíci hivnami. Po druhé, má Bohu vrátiti pocti"

vost v posvátných vcech: jako v ktu, v Božího Tla pijímání, a evan"

geliu. Po tetí, má vrátiti lichvu, totiž zisk z pjených vcí. A po tvrté

má dáti dostiuinní za pestoupení. O tom navrácení a potu vydání psal

sem v 9. nedli po svaté Trojici, na ono slovo: Dej poet vladaství svého!

„A padna sluha ten, prosil ho, ka: Trplivost mj nade mnou",
t. nech mne na pokoji, aneb shov mi, „a všechny vci navrátím tob",

t. budu se káti, a tak všecky vci: duši i tlo, i naplnní tvého piká-
zaní, dám tob. Tu viz, kterak podobn k milosrdenství Pána vede

:

Hle, nejprve ukazuje pokoru „padna"; po druhé modlitbu, že „prosil";

po tetí úmysl dosti uinní, ka: „Všechny vci vrátím tob". Nebo ty

ti vci : pokora, modlitba a dostiuinní, se setrváním koneným vy^

svobozují ped Bohem od vného zatracení. A tak tento zlý sluha dobe
poal, ale zle skonal, nebo nad svým bližním nemilosrdenství ukázal.

Dále dí evangelium: „A smilovav se Pán nad sluhou tím, propustil ho
a dluh jemu odpustil". Smilovav se, nebo on jest Pán milostivý, hotov

dáti milost každému, kdož ji práv od nho žádá; nebo to jest jeho

vlastnost, aby on smiloval se a odpouštl. Dí sv. eho: Tu má každý

híšný míti velikou nadji a útchu, chce-li híchu zstaviti a želeti, a

svému bližnímu, je-li mu vinen, odpustiti; nebo dí evangelium: „pustil

ho, a dluh jemu odpustil". Dí sv. Jan Zlatoústý: Viz milosrdenství

Boží! prosil za prodlení, a vzal všech híchv odpuštní.

„A vyšed sluha ten, nalezl jednoho ze spolusluh." Všichni jsme

spolusluhy, nebo všichni spolu máme sloužiti jednomu Pánu; protož

andl ekl svatému Janu, když chtl kleknouti ped ním : Viz, abys ne"

inil! nebo jsem spolusluha tvj i bratí tvých. „Jenž dlužen byl jemu
sto penz", to jest, málo jemu byl povinen, nebo zavinní proti lovku
mnohem jest menší, nežli proti Bohu. Hle, onde dí hiven, a ted penz

;

onde deset tisíc, a ted sto; a tak i ve váze i v potu pesahuje daleko

dluh sluhy k Pánu nad dluh sluhy k spolusluhovi. „A drže hrdlil",

neb „hrdloval", neb nutil, neb dusil (strangulabat) „ho ka: Vra" neb

pla, „co jsi dlužen". Tu svého spolusluh hrdluje, když ho, an zaplatiti

nemže, vzní neb muí, neb haní, neb klne, neb jinak nutí. A vý"

znamn dí Kristus, „že drže hrdlil ho". Držeti, dí sv. Augustin, jest míti

žádost.
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žádost, aby se nad ním pomstil. A to se dobe míní na konci evangelia,

když dí Kristus : „neodpustíte^li ze srdcí svých". A takto držení jest

žádost zlého pomstní, a hrdlení jest všeliké bhžního nucení, když ne"

mže nikoli, aneb bez veliké škody platiti.

V tom hrdlení heší velice knží, i mniši, a svtští, hrdlujíce rozliné

lidi pro platy, pro desátky, neb pro jiné dluhy, a také i bez viny.

O bda tm nebožátkm nemilosrdným ! nebo dí sv. Jakub, že soud

bude tomu bez milosrdenství, kdož neiní milosrdenství. A toho jest

dkaz, že pán tento v evangeliu „dal zlého sluhu nemilosrdného katm".
Bda bude lupim i pánm nemilosrdným, ale vzvlášt knžím, kteí

hrdlují a dusí chudé, když jim nemají dáti desátkv, a docela, když je

hrdlují, aby jim posvátných vcí dávali! A kdy to plní, což dí Kristus

každému knzi v 5. k. sv. Luk.: „Kdož t tepe v líce, násad jemu i dru"

hého; a od toho, jenž bére tob odv, také i sukn nechtj brániti; a

každému, jenž t (tebe) prosí, dej, a kdož tob tvé pobée, nenapomínej,"

t. soudem. Nebo dí Kristus v 5. k. sv. Mat.: „Tomu, jenž s tebou v soud
chce se vaditi a sukni tvou vzíti, nech jemu i plášt." O kdy toto slovo

naplní knží, jimž jest, jako dí sv. Augustin, pikázaní? ani pohíchu!

pro jedno slovo protivné pohánjí do íma, druzí jinam, a kleteb do"

bývají a opt proti pikázaní Kristovu, jenž dí v 6. k. sv. Luk.: „Vám
pravím, kteí slyšíte : Milujte nepátely své, dobe ite tm, kteí ne"

návidí vás; žehnejte neb dobroete tm, kteí vám zloeí, modlete se

za hanitele své." O milostivý Spasiteli! ty jsi to uinil, i tvoji ueníci;

ale Antikrist s ueníky svými opak iní, nebo duch zlý ustanovil jim,

aby nepátely hubili, ale i své vrné pátely, kteí jich spasení žádají,

a chtí, aby splnili to, což ty si jim ustanovil, ty hrdlují, zapuzují,

soudí, klnou, zloeí a haní, jsouce námstkové tohoto zlého sluhy, jenž

drže svého spolusluhu, hrdloval ho.

Dále dí Kristus: „A padna spolusluha jeho, prosil ho, ka: Trplivost

mj nade mnou, a všechny vci vrátím tob." Hle, práv taktéž uinil

ped ním, jako on ped svým pánem: i pokoru pádem ukázal, i prosbu

uinil, i navrátiti chtl, kdyby mohl. Ale zlý sluha zapomnv milosrdenství

svého pána, nechtl ho uslyšeti; protož dí Kristus: „A on nechtl",

t. shovti mu. O zlý love; nechtl si rozumti, abys dobe uinil!

ješt jako v hrdle tkvla tob tvá prosba, nyní jsi milosrdn ze všeho

dluhu propuštn, a ted nechceš se na as slitovati; bda tob bude! Hle,

o tob dí Kristus: „A on nechtl, a odešel, a pustil ho v žalá, dokud
by nevrátil dluhu". Jist ukrutný jest tento sluha! a ješt jsou ukrutnjší,

kteí bez viny v žalá, v kládu neb v okovy, a ve vzení sázejí. „A vidouce

spolusluhové jeho ty vci", které se daly, totiž onoho pokoru, prosbu

a žádost zaplacení, a tohoto nevdnost a ukrutnost, „zarmoutili se velice".

Sluhové ti neb spolusluhové jsou andlé a svatí, kteí vidouce ukrutnost

zlého lovka, neradi jsou tomu. „A pišli, a pravili pánu všecky vci,

které se byly staly". „Pišli", totiž vnitní žádostí, „a pravih", ne aby

pán
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pán nevdl, ale pravili, totiž, pomsty spravedlivé na zlého sluhu žá^

dajíce, a aby hrdlovaný mile trpl, pomoci jemu prosíce.

„Tehdy povolal ho pán jeho". „Povolal", dí, jako by se ted stalo,

abychme jisti byli, že každého nemilosrdného Pán Bh povolá; tu volání

má býti nyní nám v srdci, bude po druhé pi smrti, a po tetí v den

soudný. „A ekl jemu: Sluho nepravý!" Nazývá ho nepravým, protože

vezma milosrdenství od pána, i uinil nemilosrdenství nad svým bližním

;

a tak byl i nepravý, i zlý i zlostný. „Veškeren dluh odpustil sem tob,

nebo si mne prosil"; ty si prosil prodlení, a já tob veškeren dluh

odpustil, „protož jist ml si i ty týmž píkladem smilovati se nad
spolusluhou svým, jakož i já smiloval sem se". Hle, nižádné odpovdi
tento zlý sluha nedal Pánu, pravda jemu ústa zavela; jako i onomu,
jemuž ekl král: Píteli! kterak si sem vešel, nemaje roucha svatebního?

Tím se ukazuje, že každému nemilosrdnému po smrti výmluva pestane.

„A rozhnvav se pán jeho, dal ho katm, dokud by nevrátil všeho

dluhu". „Rozhnvav se", to jest, zlobu velmi jeho uváživ, „dal ho ka^

tm" neb muitelm, to jest áblm, kteí jsou úedníci a popraví

Boží moci nad zlým sluhou, „aby ho dotud muili, dokud všeho dluhu

nezaplatí". A že zlý sluha nikdy po smrti dluhu nevrátí, protož musí
na vky muen býti. A tu máš odpovd, když kdo se otáže, pro Bh
lovka na vky muí? že proto, že na vky dluhu nevrátí, a tak jako

zlý lovk na vky zloby neopustí, tak spravedlivý Pán na vky ho
z muk nevypustí.

„Tak i Otec mj nebeský uiní vám, neodpustíte^i každý bratru

svému ze srdcí neb ze srdec svých". Hle, všecko podobenství Kristus

pro tento konec pivedl, cht ukázati, že nebeský Pán lovka, jenž

bližnímu nechce ze srdce odpustiti, dá katm dáblm, aby ho na vky
muili

;
protož zavíraje evangelium dí Spasitel . „Tak i Otec mj ne-

beský uiní vám", totiž, dá vás katm, „a nevyjdete", až veškeren dluh

zaplatíte, „neodpustíte-li každý bratru svému ze srdcí svých". Tu e
piln uvažujme, a v srdci bližnímu zlostného hnvu udržme. A od-

pusme nejprve, že Bh tomu chce, a proto na kíži zemel, aby svým
dlužníkm odpustil, a je od katv vykoupil. Po druhé odpusme pro

svj užitek: že odpustíme-li málo, odpustí nám Pán Bh mnoho, nýbrž

veškeren dluh, bud kterakkoli veliký
;

jakož v tomto evangelium dí

pán: „veškeren dluh odpustil sem tob". Po tetí pro hroznou pomstu,

chceme-li jí býti prázdni, o níž jest ted zmínka, když dí Kristus: „Tak
Otec mj nebeský uiní vám", to jest, dá vás katm na vky, „ncod-

pustíte-Ii bratru svému ze srdcí svých". A tak velice váží milosrdný

Spasitel to odpuštní, že položil v své modlitb, již nám vydal a pi-

kázal íkati, ka. Mat. 6.: „Takto se budete modliti: Ote náš!" A potom:

„Odpus nám naše viny, jakož i my odpouštíme svým vinníkm." A po-

tom dí: „Jist odpustíte-li lidem híchy jejich, odpustí vám Otec ne-

beský híchy vaše; pak-Ii neodpustíte lidem, aniž Otec váš odpustí vašich

híchv."
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híchúv." Ó hnvníku zlostný, i kterak nevážíš této i utšené i hrozné

ei svého Spasitele? a nechceš znamenati, že hnv tvj zlý je tob
škodhvjší, nežli me v srdci tvém ostrý, nežli had neb štír za adry,
a nežli uhel v ln tvém ! Protož dí sv. Jan Zlatoústý : „Budeš-li nená^

vidti nepítele svého, více si sob uškodil na duši, nežli jemu na tle

;

a jemu snad nic neuškodíš nenávid ho, a sám sob bez pochybnosti

škodíš. Protož odpustíš^li nepíteli, sob si více odpustil; a uiníš^li

dobe jemu, sob si více uinil nežli jemu." To Zlatá ústa. Hle, jakož

ted Kristus pikázal nám, abychme milosrdn odpustili svým
bratím ze srdce, netoliko ústy, tak máme ui^

niti, aby on odpustil nám naše híchy,

a dal nám vný život. Amen.

Yyi NEDLE
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Sv. Matouš v 22. kapitole.

ten as odšedše fariseové, radili se, jak by polapili jej

v ei. 1 6. I poslali k nmu uedlníky své s Herodiány,

kouce: „Miste, víme, ie pravdomluvný jsi, a cest

Boii [v pravd uíš, a nedbáš na žádného; nebo nepatíš na

osobu lidskou. 17. Protož povz nám, co se tob zdi: Sluší^Ii

da dáti císai, ili nic?" 18. Znaje pak Ježíš zlost jejich, ekl: „Co

mne pokoušíte, pokrytci? 19. Ukažte mi peníz dan." A oni po"— v

dali mu peníze. 20. I ekl jim: „Cí jest tento obraz
v

a nápis?" 21. ekli mu: „Císav." Tedy dí

jim: „Dávejtež tedy, co jest císaovo,

císai, a co Božího, Bohu."

UKAZUJE
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KAZUJE TOTO SVATÉ EVANGELIUM
zlobu zákonníkv, kterážto zloba má tyto ratolesti:

Prvá, že nemohli trpti pravého uení a káráni od

Pána Ježíše, pro nž rozhnvavše se odešli od Krista:

jakož dí na poátku evangelium, „že v ten as", t.

v pondlí po Kvtné nedli, když jim mnoho dobrého,

ale jich inm protivného pravil Ježíš, tehdy „odešli zákonníci". A tak

prvá ratolest jich zloby jest netrplivost pravého káráni. Druhá r itolest

jest zlá rada, jíž se radili, aby spravedlivého potupili
;
protož dí evan-

gelium: „aby popadli Ježíše v ei". Tetí ratolest jich zloby jest spik-

nutí s pohany proti spravedlivému; nebo dí evangelium: „I poslali jemu
ueníky své s Herodovými", t. rytíi a panoši. tvrtá ratolest jich zloby

jest pokrytství pochlebenstvím pikryté, že praví: „Miste! víme, že

pravdomluvný jsi, a cestu Boží v pravd uíš, a není tob pée na nižád-

ného, nebo nehledíš osoby lidí." Hle, v ei jest chvála, a v srdci ne-

vra! iní jako ezník volu, jenž po ele ho drbá, a k smrti úmysl
i sekyru v ruce má: oni úmysl k jeho smrti mli a sluhové Herodovi

se zbraní na nho šli. Hle, tak rostla tch zákonníkúv zloba.

Pak na Pánu Ježíšovi shledáme v evangeliu tomto, že jest pravý

Bh, jenž zná zloby srdcí tajemných; nebo dí evangelium: „A poznav

Ježíš nepravost neb zlobu jejich." Po druhé vidíme na Ježíšovi marné
chvály zavržení, nebo dí kivochvalcm : „Co mne pokoušíte, pokrytci?"

Odpovdl jim práv : co pravdy ekli, té nezapel, ale k jich zlým srdcím

oste odpovdl ; oni pochlebovali, aby zahubili, a on hanl, aby spasil.

Nebo lepší jest Bh hnvivý, nežli lovk lítostivý, dí sv. Jan Zlato-

ústý. Po tetí na Kristovi jest spravedlivé v jich otázce nauení, bez

ujmy i Boží chvály i dan císaovy; nebo odpovdl jim, ka: „Dejte

neb dávejte císai ty vci, které jsou císaovy, a které jsou Boží, Bohu."

Pak evangelium takto slyš: „Odešedše", totiž od Krista k Herodo-

vým sluhm. Dí sv. Jan Zlatoústý: A pro to uinili, dí dále evange-

lium: že „v radu vešli, aby napadli Ježíše v ei", jehož nemohli na-

padnouti pi skutku, aby ho k smrti pipravili. Nebo dí sv. Lukáš
v 20. k. : „Chtla knížata knžská a misti na nho vztáhnouti ruce v tu

hodinu, ale báli se lidí;" „i poslali jemu". Latinsky stojí mittunt, to jest,

posílají; ale že esky nedobe sluší, a pravda jest, že poslali jemu ue-
níky své, protož bez ujmy pravdy položil jsem ; „i poslali". A rád bych
vždy, co bych mohl nejpravji a nejrozumnji položiti, tak položil, aby
i pravda plná zstala, i dobe i lehce vrná duše rozumla. I dí evan-

gelium: „poslali jemu", t. na pokušení „ueníky své", jakožto mén
známé, nebo ted sami asto byli od nho pohanni; i mínili, že se

ped nimi nevysteže, a také že by mén byli pohanni, nežli kdyby
sami se byli otázali. A poslali je s „Herodovými", totiž s Herodovými

Yy2 rytíi
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rytíi a panoši, aby ueníci napadli pi ei, a rytíi chopili ho tlestn

;

duchovní se spáhli s pohany o Ježíše, aby duchovní svdili, a svtští

aby lapíce, zavraždili. Latinsky stojí : cum Herodianis, nevím lépe esky
íci, nežli s Herodovými; pakli chceš, rci: s Herodskými. A že byli obojí

zlí, dí sv. Lukáš v 15. k. : „Poslali špehýe neb zpytáky", kteí by se spra^

vedliví pokryt ukázali, „aby napadli ho v ei", a aby dali ho kníža"

túm a moci vladae, t. moci svtské na sinrt. A chtíce ho pochleben'-

stvím podtrhnouti, praví: „Miste! víme, že pravdomluvný jsi". Latinsky

stojí verax, a já neumím lépe esky toho íci, nežli pravdomluvný, jenž

pravdu miluje, a hotov jest ji vyznati. A tak pravili: „Miste !", t. v umní,
„víme, že pravdomluvný jsi", to jest pravdu rád mluvíš a nelžeš, „a

cestu Boží", totiž, jíž jdou k Bohu lidé, a kterou vydal Bh, „v pravd
uíš" ; to jest, práv uíš, kterou cestou lidé mají býti spaseni, že cestou

Božích pikázaní a rad, a cestou svatého pokání. „A není tob pée
o nižádného." Dí Výklad: nebojíš se povýšené osoby, a tak nebojíš

se nižádného, že by nezízen pravdu zatajil ; „nebo nehledíš osoby lidí",

to jest, pravíš pravdu pímo, i velikým lidem i malým v dstojenství.

„Protož", t. že jsi tak zpsobilý, jako my díme, „povz nám, co tob
se zdá: Slušící da dáti císai, i nic?"

Hle, slyšíme, že akoli tito byli zlí, pece akoli pod pokrytstvím

pinuceni, že svdectví Kristovi dobré vydali ; akoli nedobe v tom ui-

nili, nebo se zlým úmyslem to svdectví vydali, v nmž svdí, že

Kristus jest mistr ve víe pravdomluvný, a že skuten pravdu uí, a že

pro báze z cesty se pravdy nevyšinuje, a že osoby nepijímá. O kdybychme
toho mistra v tch kusech následovali, tehdy bychme nejprve dobe živi

byli, pravdu bychme vyznávali, a osoby nepijímali! Ale pohíchu!

zbloudili sme daleko v té cest Kristov, a vzvlášt v pijímání osoby,

o kterém pijímání dí sv. Jeroným, že mezi všemi híchy knžskými
nejvtší jest, že osoby pijímají; protož spravedlivé a chudé zavrhnouce,

nespravedlivých a bohatých povyšují. Tolik Jeroným. Co jest osobu pi-*

jímati, ekl jsem v druhém evangeliu ped tímto.

Dále pravili pokušitelé: „Protož", t. že jsi taký, jako my dímc,

kteí t mistrem nazýváme, a jako pátelé tvoji t chválíme, „co tob
se zdá: sluší-li da dáti císai, ili nic?" Tato otázka mla poátek od

narození Kristova; nebo jakož píše sv. Lukáš v 2. k., že císa Augustus

kázal popsati všechny lidi po svt, tak aby každý šel do svého msta,
v nmž by byl napsán, a dal peníz císai. A že zem židovská jest

uprosted svta, protož v té zemi stalo se prvé popsání ; k nmuž šedši

Panna Maria, porodila nám Spasitele Ježíše Krista. A v ten as hned
šla otázka, sluší^-li, aby Židé a vzvlášt knží dali da, to jest peníz

urený císai, i nesluší? I byl jeden, jménem Judas Galilejský, ten ekl,

že nesluší, protože by neslušelo Židm vyznávati, aby mli kterého pána
na zemi krom Boha, ponvadž jsou lidé Boží. A v tom úmyslu ekli

biskupové, misti, knží a zákonníci k Ježíšovi v 8. k. sv. Jana : „Pokc
lení
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lení Abrahamovo jsme, a nižádnému nesloužili sme nikdy." A tak mnozí
pistoupili k té stran, že nesluší jim dan dávati císai; a jiní drželi,

že sluší da dáti císai, ponvadž on jest pán, a brání jich a obecného

dobra. A že v té otázce nelze se bylo komu obma stranám líbiti,

kterouž by koli síranu tvrdil, protož chtíce Krista v nenávist císaovu

zavésti, položili jemu tu dávnou a popudnou otázku, s tím úmyslem:
ekWi by, že sluší da dávati císai, tehdy aby lidé všichni židovští byli

proti nmu; pakli by ekl: Nesluší dan dávati císai, aby ho hned

rytíi císaovi chopili a vladai císaovu ho dali, jakož píše sv. Lukáš

v 20. kap.

A že chytrost lidská nemže moudrosti Boží pemoci, protož dí

evangelium: „A poznav Ježíš zlobu" nebo nepravost „jich". Tu se Bohem
ukázal, že jich zlý úmysl poznal. A dím nepravost proto, že akoli

dobrou a pravou lásku uinili, ale že ne s upímným úmyslem k do^

brému, ale k podtržení se otázali; protož nepravost v srdci mli, která

latinsky sluje: nequitia, a díš^li jí zloba, nehešíš. „A tak poznav Ježíš

jich zlobu, ekl: Co mne pokoušíte, pokrytci?" Tou eí Spasitel otvírá

jich zlobu, a poráží pochlebenství. Ukázal jich úmysl, ka: „Co mne
pokoušíte?" ne že byste chtli naueni býti, a abyste pravdu poznali, ale

abyste mne v ei napadli a na smrt vydali. Tu dí Titus : Co mne po^

koušíte? jako by ekl: eí pokoušíte, skutkem poslouchejte! Podstou^

pili ste službu císaovu, vzali ste ty vci, které jeho jsou, protož dá^

vjte jemu da. Bohu báze; nežádat Buh peníze, žádá víry. To Titus.

„Co mne pokoušíte, pokrytci!" kteí eí pochlebnou pikryli ste ped
lidmi zlobu svou a smrti mé žádost velikou; „pokrytci!" již tak tážíce

a chválíce, užitenou otázku iníte a pravdu dít, ale srdcem lžete, nebo
jiné v ústech máte nežli v úmyslu. Mistrem mne a uitelem vrným
nazýváte, ale v srdci za svdce pokládáte. A tak Kristus nepochlebovav

jim, nazval je vzjevn pokrytce. A pokrytec jest ten, kdož jsa zlým ped
lidmi, ukazuje se jako dobrým, nebo žádá, aby ho mli za dobrého, a

tak jiné má v úmyslu, a jiné iní neb mluví.

Tak mli se tito pokrytci; jimž dí Kristus: „Ukažte mi peníz

platný." Sv. Lukáš dí: „Ukažte mi peníz, í má obraz a napsání." A vz,
že sv. Matouš latinsky ted dí : numisma, a sv. Lukáš dí : denarium ; a to

jest peníz, jejž mli dávati každého léta císai, na nmž byl obraz císav
v

a nápis. „A oni dali jemu peníz", t. k ohledání. „I vece jim Ježíš: Cí

jest obraz tento a nápis?" t. na penízi. „Pravili jemu: Císav", t. jest

obraz i nápis. Dí sv. Jeroným, že Tiberia, toho císae, za nhož Kristus

umuen. A císa sluje každý ímský král, od prvního, jenž slul císa.

A když vyznali, že obraz jest císav, i nápis na penízi okolo obrazu,

„ekl jim: Protož dejte neb dávejte císai ty vci, které jsou císaovy",

t. peníze, dan a poslušenství, nebo tím vyznáváte, že jste jemu pod^

dáni, „a které jsou Boží, Bohu". Boží vci, jež na nho sluší, jsou po"

slušenství, chvála, modlitba, milování nad všechny jiné vci. Práv jim

Yy3 rozdlil
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rozdlil otázku a moude, aniž císaovi uiniv kivdy, ani Židm. A že

se domnívali pokrytci, že by nelze bylo jemu vyjíti bez pemožení,
protož dí sv. Matouš hned po Kristové odpovdi, že uslyševše divili se,

a opustivše ho, odešli. Divili se, že je pemohl, takže nemohli jemu
dáti odporu v ei, nebo jim pravdou ústa svázal. Odpovdl jim, jak

byli hodni, takže k jich otázce odpovdl, ale ne úpln podlé jich slov,

jakož oni chtli; nebo oni chtli, aby bud ekl, že sluší da dávati

císai, neb že nesluší dan dávati císai. A on nikterak strany nepoložil

vzjevné, ale odpovdl tak, že nemohli míti z ei, že by kivdu císai

neb jim inil. Avšak jsouce naueni od svého otce dábla, dali žalobu

hned tetí den k otázání ped Pilátem, žalujíce a pravíce: Nalezli sme
ho, an brání dan dávati císai. Zlí lhái! ješt jim v srdci i v ústech

bylo zstalo, na ho mínili vznésti, aby ho k smrti pipravili.

A akoli milý Spasitel i sám za sebe dal da císai, i za Petra,

jakož píše sv. Matouš v 17. k., i také v tomto evangeliu rozsoudil, aby

knží a biskupové židovští dávali da císai : pece nynjší knží ani od^

povdi pravé Kristovy, aniž píkladu jeho chtí pijmouti, aby da z veli-'

kého bohatství pánm, když jest k obecnému dobru, dávali. Hle, Spasitel

náš chudý, platv nemaje, ani panství svtským bhem, pece ráil da
císai pohanu dáti, nám na píklad, abychme moci svtské v témž byli

poddáni. Protož dí sv. Jan Zlatoústý: Ty svt zavrhni píkladem Kri^

stovým, a nebudeš povinen svtskému knížeti; ád slov t nau: „Dá^

vjte ty vci, kteréž jsou císaovy, císai, a které jsou Boží, Bohu." To
Zlatá ústa. A svatý Ambrož dí : Ty chceš4i nebýti povinen císai, nechtj

míti svtských bohatství. To Ambrož. Ale zdá se mi, že knží nynjší

nemnozí pijmou píkladu svého Spasitele i rozkázaní, jímž pikazuje

dávati císai, co na nho sluší; aniž pijmou brzo tyto dv svaté ei,
které velí, aby kdož nechce dávati dan císai, aby neml bohatství;

nebo te málo jest knží, kteí by nestáli o bohatství, podlé proroctví

svatého Jeremiáše, jenž dí: Od nejvtšího až do nejmenšího, a od knze
až do proroka (do kazatele), všickni lezou za lakotou ! Taktéž prorokoval

sv. Petr, ka v 2. ep. 2. k. : Byli lživí prorokové v lidu, a budou mezi

vámi misti lživí; a mnozí pjdou za jich smilstvím, skrze nž cesta

pravdy v rouhání bude, a v lakot vymyšlenými slovy budou kupiti.

To sv. Petr. Také sv. Pavel dí: V nejposlednjší dny nastanou asy
zlé, a budou lidé sami se milující, lakotní, zpupní, pyšní. A vím, že

tžce pijmou knží bohatí a lakotní tuto e, nebo pilnulo k nim
bohatství, akoli ne k rukoum, ale k žádosti, že nemohou se ho lehce

pustiti, aby da dávali, a docela aby svtsky nepanovali. A já vidím,

že je hnte velice pikázaní Kristovo, které dí: Králové svtští panují,

ale vy ne tak. A že pestoupili to pikázaní, protož hnte je toto : „Dá^

vjte ty vci, které jsou císaovy, císai". A tak je hnte, že ty, kdož to

praví na kázaní neb školách, že mají je za kacíe ; ale nelze jinak býti,

nežli že Kristus, tak pikázav i skutkem plniv, jest kací, aneb oni,

protivíce
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protivíce se jemu, jsou kacíi ! A že milý Kristus nic zlého neuinil,

aniž jest lest nalezena v ústech jeho, protož lživá ústa jsou, jež tupí Kri^

stovo knžím pikázané pikázaní. A následovníci Kristovi jsou ti, kteí

pokorné, bez panování, v duchu dobrém, varujíce se híchu, káží slovo

Boží, jsouce od dané císaovy chudobou vysvobozeni. A jakož Kristov

ei nemohli pokrytci odpovdti, když ekl: „Dávejte ty vci, které

jsou císaovy, císai", tak ti, kteí reptají proti tm, již Kristovu pravdu

vedou, na konec i ped lidmi umlknou; nebo když Kristus ekl: „Dá-'

vjte ty vci, které jsou císaovy, císai, a které jsou Boží, Bohu", dí

sv. Lukáš v 20. k., nemohli slova jeho pohanti ped lidmi a divíce se

jeho odpovdi, mleli. A kterak nynjší knží mohou pohanti ped
lidmi to slovo Kristovo: „Dávejte císai, co na císae sluší"?

nebo to, že dím knžím: Nepanujte! a opt: Nesobte

sob zlata a stíbra! poznáme, až zeme"
me, co tmi slovy Kristus míní.

NEDLE
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Píše SV. Matouš v 9. kapitole.

ten as, když mluvil Ježíš k zástupm, aj, kníže pi^'

stoupivši, klanlo se jemu, kouc: „Dcera má nyní

umela. Ale poj, vlož na ni ruku svou, a bude živa."

19, A vstav Ježíš, šel za ním, i uedlníci jeho. 20. A aj žena.

kteráž nemocí svou trápena byla ode dvanácti let, pistoupivši

pozadu, dotkla se podolka roucha jeho. 21. Nebo ekla sama

v sob : ,Dotknu''Ii se jen toliko roucha jeho, uzdravena

budu.* 22. Pak obrátiv se, a uzev ji, ekl:

„Doufej, dcero, víra tvá t uzdravila."

I ozdravla ta žena té chvíle.

O
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SPASITELI NAŠEM PRAVÍ TOTO
evangelium, že kázal zástupm, ženu od nemoci

krvotoké uzdravil, a dceru knížete jednoho z mrt"

vý-ch vzkísil ; a tak ukázal svou pilnost našeho

spasení, své milosrdenství, svou moc i moudrost

v tch svých skutcích. I dí evangelium: „Když

mluvil Ježíš k zástupm", totiž prav ueníkm
Jana Ktitele, pro se nepostí ueníci jeho, „hle, kníže jeden", t. správce

sboru židovského, jehož pikázáním Židé scházeli se do chrámu, svatý

Marek jmenuje ho, že slul Jairus, „ten pistoupil", t. pokorn" „k Ježí"

šovi, a modlil se k nmu" — sv. Lukáš dí : prosil ho, padna k nohoum
jeho — „ka: Pane! dcera má nyní zemela". Sv. Marek v 5. k. dí, že

pracuje na konci, a sv. Lukáš v 8. k. dí, že umírá, a všickni pravdu

ekli: nebo i táhla na konci k smrti, i umírala. A tak otec její ekl,

jak píše sv. Mat., že nyní zemela, nebo jemu ted byli povdli, že

zemela; jakož píše svatý Lukáš, že pišel jeden ke knížeti sboru židov"

ského, ka jemu: Zemela dcera tvá, nechtj truditi mistra. A tu e
pochopiv kníže, ekl: „Pane! dcera má nyní zemela; protož pojd, vlož

ruku na ni, a bude živa." Tu vz, že latinsky stojí: „sed veni", a to

slovce „sed" esky zní jako to slovo „ale"; avšak v tomto míst lépe

píleží, aby bylo eeno esky: protož pojd; „protož", totiž, že nyní ze^

mela, „pojd a vlož ruku na ni". Pakli chceš íci: „ale", tehdy musíš

takto více dorozumti: „Pane! dcerka má nyní zemela; „ale", v tebe

doufám, jen „pojd, vlož ruku na ni, a bude živa".

A kníže tento byl plné víry, jako i onen šlechtic, jehož Kristus z ne^

vry káral, ka : Jen jestli divy a zázraky uzíte, nevíte. Tak jemu
ekl, nebo žádal, aby Kristus šel k nmu, ka: „Pane! sestup díve, nežli

zeme syn mj." A tak, jak sem o nm naped psal, nevil, že by
Kristus jakožto Bh všudy byl, a také že by nemohl uzdraviti syna

jeho, jen jestliže by tlestn pi nm byl. Taktéž tento dí: „Pojd, vlož

ruku na ni, a bude živa". A že neúpln vil tento kníže, ten jest

dkaz, že neekl jako centuris: „Pane! rci jen slovem, a zdráva bude",

neb živa bude „dcera má!" Protož dí sv. Lukáš, že „ekl Ježíš jemu

:

Nechtj se báti, ale v jen a zdráva bude". Dále dí evangelium:

„A vstav Ježíš šel za ním, i ueníci jeho". Tu dí svatý Remigius, že

divná jest i následovná Pána našeho pokora i tichost. Zajisté ne tak

hned pjde papež s kardinály k nemocnému, jako šel Spasitel náš s ue^
niky svými!

„A hic žena", Kristus ví, která, ale já nevím, akoli svatý Ambrož
domnívá se, že by to byla Marta, sestra Marie Magdaleny; nebo dí

v jednch knížkách: Kristus štdrý (t. veliký) krvotok usušil v Mart,
Zzi a
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a dábly vyhnal z Marie. To Ambrož. Ale Euzebius praví, že byla mstka
z msta, jež slulo Cesarca Filipova. Bud ta, kterouž Kristus uzdravil, a

o níž dí div se sv. Mat. : „A hle žena, která krvotokem trpla'', to jest

krvotoká, z níž krev tekla „dvanáct let". Sv. Lukáš dí, že všechen statek

svj byla vydala na lékae, a od nižádného nemohla uzdravena býti.

Z té ei, když dí sv. Lukáš, že všechen statek svj vydala na lékae,

jest veliké domnní, že nebyla to Marta, nebo Marta mla s Lazarem dosti
v

bohatství v Betanii. Ze dvanáct let tu nemoc trpla, a nemohl jí nižádný
léka pomoci, bylo znamení veliké nemoci, a vzvlášt, že její uzdravení

bylo zachováno k Ježíšov chvále a k jejímu uzdravení na duši, a mno^
hých jiných. Dále dí evangelium: „pistoupila ze zadu, a dotkla se po*-

dolku roucha jeho". Ze zadu pistoupila, nikoli, že by ped Kristem

dotknutí ukrásti chtla, ale že naped pro zástup pistoupiti nemohla,

protož ze zadu se dotkla; a potom, jakož dí sv. Marek, bojící se a te^

soucí se pišla a padla ped ním, a povdla jemu všechnu pravdu.

A kteraké víry byla, slyš, že dí evangelium: „nebo ekla v sob",
t. v mysli pln položila: „Dotknu^-li se jen roucha jeho, zdráva budu."

Dí sv. Jan Zlatoústý: Vrnjší, t. j. lépe vící byla tato žena, než kníže

židovský; nebo kníže lékae vedl, a tato na dotknutí podolku dosti

mla. To Zlatá ústa. A snad proto Spasitel tu ženu na cest uzdravil,

aby knížete ve víe potvrdil, a také ukázal, že ta žena jest vtší víry

nežli ten kníže. Také, že na cest uzdravoval, dal nám píklad, abychme
i na cest, kdež mžeme, bližnímu dobe inili.

A jest mi také velmi významná e, že dí sv. Marek: že tato žena

mnoho trpla od mnohých lékav, a byla vydala všecko své bohatství,

a nic jí neprosplo, ale více hoe mla. To sv. Marek. A hle! jen že se

podolku Kristova žádostiv dotkla, hned krev stála, a byla zdráva žena.

Tak mnozí vydajíce mnoho penz lékam duchovním, aby je roz'

hešili, a tak krev híchu zastavili a na duši uzdravili, nic neprospívají,

ale he se mají; ale když podolku, totiž lovenství Kristova se do"

tknou, nábožným srdcem více, že Kristovo lovenství, jež jest nižší

nežli božství, jim tok krve, to jest tok híchv, zastaví a je uzdraví,

když volati budou s Davidem, pravíce: „Vysvobo mne z krve. Bože!

Bože zdraví mého!" David jest z krve od Boha skrze lovenství vy"

svobozen, když z híchu smrtí Kristovou vykoupen.

Dále dí evangelium: „A Ježíš obrátiv se". Svatý Marek dí: „Obrátiv

se k zástupu, ekl: Kdo se dotkl roucha mého? A ekli jemu ueníci

jeho: Vidíš zástup, jenž t tiskne, a díš: Kdo se mne dotekl? A ohledal

se, aby tu vidl, která to uinila." Ó milostivý Spasiteli! i zástup té

tiskne, i žena nemocná tebe se dotýká, a ty mile trpíš! zdá se mi, že

by ne tak tvoji námstkové trpli, od nichž chudé a nemocné kyji

tepouce honí! Ó milý Kriste! pro si se obrátil? a pro se tážeš, kdo

se roucha tvého dotekl ? a pro si se ohledal, abys tu ženu vidl ? pece
jsa



Nedle tyiadvacátá po sv. Trojici. 379

jsa Bohem od vnosti, vidl si, kdo se tebe dotkne, a kterak i s kterým

úmyslem. Ba víme to, milostivý Ježíši, dobrý lékai, že žena tato žádostí

velikou a vrou pravou více dotkla se tvého milosrdenství a tvé moci,

nežli podolku
; protož abys své milosrdenství k ní ukázal, a svou svatou

moc oznámil svému lidu, obrátil si se k zástupu a ohlížel si se, abys

milostivýma oima uzel tu krvotokou ženu, a abys dal znamení, že se

k ní máš milostiv. Protož svdí tvj písa, svatý Matouš, ka dále

v evangeliu: „A Ježíš obrátiv se a vida ji, ekl: Doufej, dcero! víra tvá

t zdrávu uinila." O ženo! kde si toho zasloužila, že Ježíš Bh, pravý

král nade všemi králi, biskup nejdstojnjší, bez nhož nelze co dobrého

uiniti. Spasitel vyvolených, k tob krvotoké se mile obrátil, na té

vzezel, a tob ekl: „Doufej, dcero!" O ženo! Ježíš tebe ted posiluje,

ka: „doufej!" t dcerou nazývá, nestydí se za tebe ped zástupem, že

tak bídnou dceru v nemoci má! Hle, t dcerou nazývá, a ne lživ, ale

v pravd; nebo on t stvoil, on krví svou vykoupil, svou krev na

kíži vylil! Krev míním, od níž slují i muži krvaví: krev hích šeredný;

k tomu v tob zastavil tok tlestné krve, a ješt více, že t svou dcerou

v milosti své uinil, protož t svou nazývá dcerou. O ženo krvotoká!

kterak si vesele slyšeti mla, že král a Spasitel svta dí tob: „Doufej,

dcero! víra tvá t zdrávu uinila!" Hle, dcerou té nazývá, víru tvou

chválí a zdraví dává; a jakož sv, Lukáš svdí, ekl tob: „Jdi v pokoji !"

dal tob pokoj král pokojný, jenž pišel' aby smíil lovka s Bohem,
s andlem, i lovka s lovkem, Hle, ten tob ekl: „Jdi v pokoji!"

Díve byla si v nepokoji s lékai pro nemoc, ted jdi zdráva v pokoji,

nebo víra tvá t uzdravila.

O Kriste! zdali si ty jí neuzdravil, že díš: „Víra tvá t zdrávu

uinila?" i co by ji víra uzdravila, kdybys jí neuzdravil? Jist ty si ji

pro její víru mocí svou ze své milosti uzdravil; ale nedíš: Já sem té

uzdravil ! abys nás nauil chlouby se varovati, jenž jestliže co ty skrze

nás dobrého iníš, marn se chlubíme, a nkdy nic dobrého neiníce,

chvály žádáme, A že díš : „Víra tvá t zdrávu uinila", tím ženy ve víe
potvrzuješ, aby víru svou veliila v sob; a nám také dáváš nauení,

abychme pevn vili, a skrze víru zdraví na duši vzali, jako tato žena

vzala; o níž dí dále evangelium: „A uzdravena jest žena v tu hodinu."

Uzdravena jest, když se podolku dotkla, jakož dí sv, Lukáš : „Pistoupila

ze zadu, a dotkla se podolku roucha jeho, a hned stál tok krve její." To
sv. Lukáš. Hle, slyšíš, kdy jest uzdravena, že když se dotkla; a že se

bála, protož podal jí uzdravitel nadje, ka: „Doufej, dcero!" otce svého

se milostivého roucha dotýkáš; neboj se, „víra tvá t zdrávu uinila".

Milý Spasiteli! pro ohlásil si v zástupe ženu tuto? uinil si jí hanbu,

ohlásiv ji v nemoci všemu zástupu! Dobe si všechny vci uinil; nevím,

ím bych t vinil; uinil si její ohlášení, aby ona, jež tajemn pi^
stoupila, byla opravena, a vili, že bez jeho vdomí nic uiniti ne^

mohla; po druhé, aby její víra všem byla oznámena; po tetí, aby jeho

Zz2 moc
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moc byla ohlášena; po tvrté, aby knížete židovského ve víru uvedl.

A jiné píiny ty Spasiteli víš, pro které si ženy krvotoké nepohanél,

ale vzácnou si ji ukázal ve víe, ka: „Doufej, dcerko!

víra tvá t zdrávu uinila." Dejž, milosrdný Spa'-

siteli! nám svou milost, abychme pravou

vérou byli na duši uzdraveni.

NA
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NA POSVCENÍ CHRÁMU.

Sv. Lukáš v 19. kap.

ten as vyšed Ježíš bral se pes Jericho. 2. A aj, muž

jménem Zacheus, a ten byl hejtman nad celnými a byl

bohatý. 3. I žádostiv byl vidti Ježíše, kdo by byl;

a nemohl pro zástup, nebo postavy malé byl. 4. A pedbh

naped vstoupil na strom planého fíku, aby jej vidl ; nebo tudy

ml jití. 5. A když pišel k tomu místu, pohledv vzhru Ježíš,

uzel jej, i ekl jemu: „Zachee, spšn sstup dol, nebo dnes

v domu tvém musím zstati." 6. I sstoupil rychle, a pijal jej

radostn. 7. A vidvše to všickni, reptali, kouce: „K lovku

híšnému se obrátil." 8. Stoje pak Zacheus, ekl Pánu: „Aj, po^

lovici statku svého . Pane, dávám chudým, a oklamal^li jsem v em
koho, navracuji to tvernásob." 9. I dí jemu Ježíš: „Dnes

spasení stalo se domu tomuto, protože i on jest

syn Abrahamv. 10. Nebo pišel Syn

lovka, aby hledal a spasil,

což bylo zahynulo."

Zz3 SVATE
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VÁTÉ TOTO EVANGELIUM NEPI.
sluší mezi nedlní evangelia, ale tou je na posvcení
kostelní, pro dvojí vc: Nejprve proto, že jest zmínka
o domu v nm, kterémužto domu stalo se spasení,

že Ježíš ve zavítal; ten dm byla cled Zachca i s ním.

A že milostivý Spasitel mže touž milostí navštíviti

kostel svcený, dáti lidem milost, kteíž v kostel žá'-

dosti vidní duchovního se sejdou, protož v podobenství tom evangelium

te se na den posvcení kostela. Po druhé te se vhodn na den po^

svcení kostela proto, že to evangelium jest o vzjevném híšníku Za"

chcovi, jemuž milostivý Spasitel híchy odpustil, ale slyšíce to vzjevní

híšníci, jichž bývá mnoho pi posvcení kostela, žádali od Ježíše mi"

losti, aby se ráil nad nimi jako nad Zacheem smilovati, híchy jim

odpustiti, od jiných je zachovati jako Zachea a život vný jim dáti;

nebo tak užiten by pamatovali kostela posvcení, jsouce svatí. A že

k tomu mají lidé piln táhnouti, ukazuje jim to milostivý Spasitel, jenž

pišel, jak sám dí, aby hledal a spasil, což bylo zahynulo. A tak v tomto

evangeliu ukazuje nám sv. Lukáš na Ježíšovi velké milosrdenství, na

Zacheovi pokání pravé, a na jiných reptání nemoudré. O Pánu Ježíši

dí evangelium: „Vyšed Ježíš, šel pes Jericho." Tu vz, že v bibli svatý

Lukáš dí „všed", ale pi mši tou „vyšed"
;
protož abys vdl, že obé

uinil Ježíš; i vsel do Jericha, i vyšel z Jericha. Sv. Lukáš dí „vsel",

nebo k poátku hledl; nebo ped tímto evangeliem píše v i8. k., že

Ježíš pibližuje se k Jerichu, uzdravil jednoho slepého. A potom v 19. k.

hned dí: „A všed, šel pes Jericho." Všed, t. do Jericha, i šel skrze Je"

richo. A ten východ znamenaje, kdož evangelium v missál ustanovil,

položil: „Vyšed Ježíš, šel pes Jericho", to jest, vyšed z Jericha, minul

Jericho a šel k Jeruzalému, jakož po skonení tohoto evangelia dí sv.

Lukáš, že byl blízko u Jeruzaléma. I zdá se mi, že by lépe bylo, kdyby
byli nechali tak, jak sv. Lukáš píše, ka: „Všed, šel skrze Jericho". Aniž

vím, kdo položil: „vyšed Ježíš"; snad chybiti mohl písa, ale svatý

Lukáš ten nechybil, ka : „Všed Ježíš", t. do Jericha, „i šel skrze Jericho"

k Jeruzalému.

„A hle, muž jménem Zacheus". Ze dí: „A hle", v tom ukazuje

sv. Lukáš, i že Zacheus byl slovutný, i že ml snahu velikou, aby uzel

Ježíše. Slovutný byl proto, že byl bohatý, i proto, že byl híšník vzjevný,

nad jinými ustanovený; pro prvou píinu slovutnosti hoden jest chvály,

ale pro druhou hoden jest káráni i hanby. A tak dí sv. Lukáš : „A hle

muž jménem Zacheus". Jmenuje ho proto, že hoden jest toho pro žádost

velikou, již ml, aby vidl Ježíše ;
po druhé proto, že brzy se ku pokání

obrátil; po tetí proto, že se práv kál; a po tvrté proto, že v knihách

Ježíšových k vné radosti byl napsán. „A ten byl kníže vzjevných híš"

níkv
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níkv a bohatý." Hle, v tom se ukazuje hojnost Ježíšova milosrdenství,

že netoliko híšníka hotov jest pijmouti, ale híšníka nad híšníky;

nebo kníže nad híšníky vzjevnými jest nejvtší híšník vzjevný. A jako

prve psal sem v kázaní tetí nedle po svaté Trojici o vzjevných híš-

nících, taktéž tuto rozumj, že vzjevný híšník jest ten, kterýž nedbaje

hanby, heší vzjevn ; a tak prázdné ženy, kosteníci, svátení tanenice,

lichvái, vzjevní svatokupci, lakomci, trhovci neb kupci jsou vzjevní híš"

níci. Pak kníže nad tmi jest, kdož úastenství má s nimi v híchu

a jimi vládne; a tak žena, která chová nevstek jiným neb prázdných

žen, ta jest knžna nad vzjevnými híšnicemi, a zvlášt smilní-li. Také po

nmeku sluje hofarta, ale esky sluje nad nevstkami nevstka. Taktéž

kdož drží místo kopérské neb kostené, jest kostká nad kostkái: ne že

by uml nejlépe hráti, ale proto, že vinen jest tch všech híchúv zloby,

kteráž se dje pi jeho kopérství. Taktéž hospodá, který vdom pe-
pustí v dom smilniti neb v kostky hráti. Taktéž dím i o tanci, jímž

v nedli Bohu se rouhají, jako dí sv. Bernard, že kdož v dom pepustí,

a zvlášt v kláštee mniši, majíce v nm nad svými i nad cizími híchy
plakati. Písmo svaté ísti a nábožn se modliti, i iní z nho jeskyni

lotrovu a nevéstinskou.

Hle, Zacheus nazván jest knížetem nad vzjevnými híšníky, protože

byl vladaem nad mýtníky, kteí brali mýto a stáli vzjevn o zisk. A ti

ted neslují vzjevní híšníci, nebo ted pro zvyk híchu nechtí míti za

hích, jak to ukazují skutkem i eí; nebo knží v nedli taní, i praví,

že není híchem taniti, ano, jak svatý Augustin dí, lépe by bylo žen
písti neb jiné dílo dlati, nežli v svátek taniti, a zvlášt v nedli, již

sám Búh pikázal svtiti. O bda lidem s jich svátky ! neku svcením,

ale hešením. I zdali jest to nedli svtiti: hráti, žráti, taniti, frejovati,

vaditi se a bíti, píti celý den a tržiti? O! vždy v nedli neb jiný den

svtiti jest se od híchu zdržeti, díla tlestného zanechati a pilnosti

svtské, a na Boha mysliti, jemu sloužiti a všechnu snažnost k svému
spasení lib piložiti. A to chtje od každého Pán Búh míti, ekl v tetím
pikázaní významn takto: „Pomni, abys den svátení svtil." Hle, dí Búh:

„pomni!" a pikazuje jiná pikázaní, nepiložil tak významn toho slova

„pomni" ; nebo vdl Pán Bh, že lidé málo budou to pikázaní plniti,

jak vidíme oit, že ani nedle nesvtí, jež díve slula sobota, že držena

byla v sobotu. A Pán Bh moudrý jediný den zahájil aneb pikázal do

téhodne svtiti, to jest, ten den od híchu i od díla tlestného ustati;

ale ted lidé mnoho svátk nastavli. A že nastavvše svátkv a hodúv,

nejvíce v n heší, protož dí Pán Búh skrze Izaiáše v 3. k. : „Hodúv
vašich nenávidla duše má." A skrze Amose proroka v 5. k. dí: „Nená-
vidl sem a zavrhl sem svátky vaše." A skrze Malachiáše proroka v 2. k.

dí : „Vsypu na vaši tvá užitek vašich hodúv neb svátkv." Tehdy Pán
Bh na tvá naši užitek svátkv vsype, když nás pede všemi lidmi

v soudný den pro nesvcení svátkv pohaní ; nebo v ten den poznáme,

co
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co v svátky svaté iníme. A nepokajeme^i se, ó bda nám bude ! tu se

nám vysmjí naši nepátelé, dáblové, kteí se nyní smjí, vidouce naše

svátky, jak sv. Jeremiáš prorok v svém plái v i. k. dí: „Vidli ji nc^

pátelé a posmívali se svátkm jejím." Koho vidli dáblové, nežli duši

každého lovka, jenž heší v svátky, a posmívají se jejím svátkm?
A toto mají knží lidem íkati zvlášt na posvcení kostela, na nmž

se scházejí ti, kteí svátkv nesvtí a vzjevn v nedli heší; jako Za"

cheus vzjevn hešil, akoli ne tak velice, jako ted heší, o nmž dí

evangelium, „že byl knížetem vzjevných híšníkv a bohatý". Lakomý
byl v dobývání bohatství, protož byl vzjevný híšník; ale nebyl lakomý
v držení bohatství, nebo dával polovici chudým. Ale to by jemu ne-*

pomohlo k spasení na konec, kdyby nežádal vidti Ježíše; protož dí

dále evangelium k jeho ted pochvale: „A žádal vidti Ježíše, kdo by byl

a nemohl pro zástup; nebo postavou maliký byl". „Žádal", t. piln
z náboženství „vidti Ježíše" tlestn, aby ohledal, jaký jest. Tu dí Titus,

že zrodilo se bylo v nm sím k spasení, že žádal vidti Ježíše, jehož

by byl vidl dávno, kdyby byl od zloby vzjevné odstoupil; nebo kdož

Ježíše žádostí dobrou vidí, nemže pebývati v zlob. A toho jest dkaz
na Zacheovi, že když z dobré žádosti Ježíše uzel, hned zloby zstavil.

I dí evangelium dále: „a nemohl pro zástup; nebo postavou", t. ve

vzrstu „maliký byl". Byl malý na tle, a veliký híšník na duši;

i nemohl vidti Ježíše v tu dobu sob užiten pro zástup. Tu vz, že

mnohým pekáží zástup, aby nevidli Ježíše : nejprve zástup zlého tova^

ryšství, po druhé zástup péí tlestných, po tetí zástup pátel, po tvrté

zástup eledi veliké, a vzvlášt zástup knží mnohých zlých, kteí brání

i vidti i slyšeti Ježíše, jakož bránili knží a zákonníci, když jim Ježíš

tlestn kázal; a bránili volati k Ježíšovi, a láli slepému, že volal na

Ježíše, jako dí sv. Lukáš v 18. k. Protož komu pekáží kterýkoli zástup

vidti nyní v milosti duchem Ježíše, a potom vn duchovn i tlestn,

má pedbhnouti ten zástup, jenž mu pekáží ; nebo tak uinil Zacheus,

o nmž dí evangelium: „A pedbhna, vystoupil na strom fíkový".

Latinsky stojí, že vystoupil na strom neb na štp sykomorum, a jest

slovo vzaté z ei ecké, nebo ecky sykos eeno jest fík; i íkají tomu
stromu bláznivý fík, latinsky fícus fatua. A na ten strom vystoupil Za"

cheus, aby uzel Ježíše, nebo ml tudy jíti, totiž, kde stál ten fíkový

strom, na njž vystoupil Zacheus.

A tu znamenej duchovn, kterak Zacheus, postavy jsa maliké, zna"

mená lovka, jenž pro híchy jest malý ped Bohem, a veliký v zlob

nad jiné zlosyny, má žádati velice, aby vidl Ježíše, a má pedbhnouti

zástup, který brání jemu, nebo jest píinou, aby nevidl Ježíše; a má
k vidní pomoc vzíti od stromu fíkového, jenž sluje fík bláznivý, a zna"

mená kíž, na nmž jest Kristus umuen. Na ten má, kdo jest híšný

a chce Ježíše vidti, vystoupiti vrou, nadjí, myšlením a následováním

;

nebo jinak híšný nemže Ježíše vidti nyní v milosti, a potom v ra"

dosti,
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dosti, nebo jest pro hích postavy malé k vidní. A na ten fík bláznivý-,

Kristv kíž, totiž utrpení, jež kajícím jest sladké a svta milovníkm
jest bláznivé, má Zacheus, jenž vykládá se „chvátající neb spravedliv

uinný", má ku vstupovati znenáhla, aby prvá ratolístka utrpení sva^

tého i pokání byla pokora, druhá žalost híchu, tetí nadje milosrden^

ství Božího, tvrtá žádost vidní Božího, pátá prospívání v milosti Boží,

šestá ekání píchodu Ježíšova k smrti a k soudu, s pamtí jeho svaté

smrti; nebo tak lovk Ježíše ekaje uzí, a Ježíš vzezi na nho, po^

volá ho, aby ted sestoupil s toho utrpení, jako povolal Zachea ; o nmž
dí dále evangelium: „A když pišed k místu Ježíš, vzezev uzel ho,

ekl jemu: „Zachce! chvátaje sestup", t. se stromu, „nebo dnes v dom
tvém musím bydliti". Hle, Zacheus, vzjevný híšník, žádal Ježíše vidti,

a Ježíš milosrdný a kajících milovník žádal v Zacheov dom bydliti;

nebo dí evangelium: „A když pišed k místu Ježíš", to jest, kde stál

fík, „vzezev" okem tlestným, jehož od vnosti vidl poznáním bož^

ským. Dobré bylo Zacheovi vidti Ježíše, a lepší mu bylo vidnu býti

od Ježíše vidním milosrdným, jehož prosí David, ka: „Vzezi na mne
a smiluj se nade mnou!" O tom vzezení ted dí evangelium: „vzezev

uzel ho, ekl k nmu", jakožto ted k hodnému slyšení svého : „Zachee!

chvátaje sestup". Jmenuje Spasitel híšníka, aby on vdl, že ho zná;

po druhé, aby mu ukázal ochotu, že ho miluje, jakož ekl Mojžíšovi:

„Nalezl si milost u mne, a já sem t znal ze jména." O milosrdný

Ježíši ! tebe Zacheus chce vidti, a ty ráíš ho milostiv jmenovati a díš,

aby chvátaje sestoupil, dávaje píinu, ka, že „dnes v dom tvém musím
bydliti", neb pebývati, aneb býti. O milosrdný Ježíši ! kdo t nutí, že

díš Zacheovi: „dnes v dom tvém musím býti"? Jist tvé veliké milo^

srdenství, a Zacheova žádost veliká, abys v jeho tlestném dom dnes

byl, a s ueníky svými sebe nakrmil, Zachea potšil a híchy jemu
odpustil.

Dále dí evangelium: „A chvátaje sestoupil, a pijal ho raduje se".

Tu chválí sv. Lukáš poslušenství Zachea, že naplnil Ježíšovo pikázaní,

nebo dí: „A chvátaje sestoupil", aniž odmlouvaje, aniž se knží boje,

„a pijal ho raduje se". O híšní! volá Ježíš každý den, abychme jemu
hotovi byli, že chce s námi veeeti, ka v Apokalypsi v 3. k. : „Já stojím

u dveí a tluku; oteve^li mi kdo, budu s ním veeeti a on se mnou."
A pece my horší jsme nežli Zacheus, když ho vesele v svj dm duše

své nepijímáme; nebo nejsme poslušní jako Zacheus, díve híšný
a ted svatý. „A když vidli, všichni reptali, pravíce, že k lovku híš^

nému šel." Hešili, i Krista i Zachea zle soudíce : Krista, že by zle uinil,

šed do domu vzjevného híšníka, a Zachea majíce ješt za híšníka, an

ted byl kající. O híšní kající! mjte útchu, že Kristus Ježíš rád s ka^

jícími obcuje a sám se k nim zve, an reptákm v evangeliu sv. Lukáše
v 5. k., když reptali, že jí s híšníky, ekl: „Nepotebují zdraví lékae,

ale nemocní; nebo nepišel sem volat spravedlivých, ale abych volal

AAi híšné
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híšné k pokání." A ponvadž krom nho všichni Hdé jsou híšní svým
asem, nebo dí David: „Všichni se uchýHH, spolu neužitení uinni
jsou;" není, kdo by uinil dobe; není až do jednoho." Atak pišel, aby

volal nás všechny k pokání, nazvav se lékaem naším. A jist dobrý

a vrný jest léka; dobrý, že každou nemoc mže vyléiti, tlestnou

i duchovní, krom koneného nekáni, a vrný, že kivdy nižádnému ne^

uiní a bez penz léí. Protož poznav toho lékae Zacheus na duši ne'-

mocný, jak dí evangelium, postavil se ped ním; nebo dále se píše:

„A stoje Zacheus, ekl k Pánu: Hle, polovici bohatství svého. Pane!

dávám chudým, a jes-li koho sem zklamal, vracím tvernásobn."

Tu vz, že Zacheus stál ped Ježíšem, jemu tlestn slouže, a hotov

jsa k pokání; a to jest prvý kus dobrý. A ekl k Pánu, jemu se v híchu
znaje: „Hic, polovici bohatství svého", latinsky bonorum meorum, to

jest dobrých vcí mých, tch polovici „dávám chudým". Dobré tu na^

uení každému, kdož chce dávati almužnu, aby dával hojn, nebo tento

dí „polovici"; a aby dával dobrých vcí, nikoli zlých jako Kain; a aby

dával ze svých vcí, nikoli cizích, nemátli poruenství, jen jestliže by bylo

veliké potebí a jiné hodné píiny; a aby dal nuzným, jako ted dí:

„dávám chudým" ; a pro Pána Boha, nikoli pro svou chválu, nebo ted

dí: „Pane!" mín tak: „Pane!" k tvé vli a k tvé chvále „dávám chu--

dým, a jestliže co koho", to jest, jestliže co kterak maliko koho zatrhl

sem, a tak „zklamal sem, vracím ted tvernásobn", to jest tyikrát
více, latinsky quadruplum. Na píklad: tyry groše dobré, tak když stojí

každý z nich za jeden, jsou proti tomu groši tyrykrát více dobré, akoli

nejsou tyikrát více; nebo tyry groše pesahují jeden groš jen temi
více. A vzpomnl asi tento Zacheus, že Bh pikázal v Exodu v 22. k.:

„Kdo ukradne jednu ovci, navra tyry ovce za jednu ovci." O, loupežníci

chudých, násilníci i svatokupci! kdy ten zákon naplníte? A uvažuji, že

nedí Zacheus „vrátím", ale „vracím" ; nebo lovk, když mže vrátiti,

nemá meškati, jestliže jiné píiny jsou k navrácení hodné; nebo kdož

mže hodn cizí vrátiti a nevrátí, dí sv. Augustin, že se práv nekaje.

Zacheus neprodléval vrácením, jako mnozí prodlévají až do smrti, a

znmjícc mukají, chtíce rozkázati, ano jim nerozumjí. Ne tak Zacheus,

jenž dí: „A jestliže koho zklamal sem, vracím tyrykrát více". Ze dí:

„jestliže co", jako pochybuje, tím ukazuje, že nemnoho koho zklamal,

a že ml žádost upímnou, vyznání pravé a navrácení pravé, ka : „vracím

tyrykrát více", neb tyrykrát tolik.

„A že kdož se práv kaje, tomu jest milostiv Ježíš", protož dí dále

evangelium: „ekl Ježíš k nmu, že dnes spasení tomuto domu stalo

se". Tmi slovy tší Spasitel Zachea, a ujišuje ho hích odpuštním
a spasením, a potupuje ty, kteí reptali, i od strany Zachea i od strany

své: od strany Zachea, když dí ihned: „proto že on", t. Zacheus, „syn

jest Abrahamv", t. následovný k spasení; a od strany své tupí reptáky,

když dí : „Nebo pišel Syn lovka hledat a spasit, což bylo zahynulo".

Jako
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Jako vy reptáte, že sem k Zacheovi, k vzjevnému híšníku vešel, majíce

ho za zlého : vztež, ze on jest následováním syn Abrahamv, že ted

nedbá bohatství, jako Abraham nedbal; protož stalo se jemu spasení

ted v nadji. A na mne také nereptejte, že sem k nmu pišel: nebo
já proto chtl sem býti Syn lovka a pijíti na tento svt, abych hledal

kázáním, a spasil milosti dáním, „což bylo zahynulo" prohešením. Hle,

ted vidíš, kterak sebe i Zachea milostivý Spasitel vymluvil od reptání,

dav jim užitené nauení, aby nereptali, ka: „Dnes spasení", t. v na^

dji, „tomuto domu", t. vší eledi v dom, a vzvlášté Zacheovu svdomí
„stalo se", t. ode mne jakožto od Boha, „proto že i on", t. Zacheus,

„syn jest Abrahamv", t. následováním. Jakož dí sv. Bda, že Zacheus

sluje syn Abrahamv, ne že by z jeho rodu byl narozen, ale že jeho

vrou následoval. A tak z té ei Bedovy chtí nkteí, že Zacheus nebyl

z pokolení Abrahamova, a tak ani Židem, nebo Židé byli všichni z po--

kolení Abrahamova. A taktéž i sv. Ambrož má domnní, že by Zacheus

byl pohan. Ale neteba o to se hádati, nebo dosti jest nám, že ten,

jenž selhati nemže, dí, že Zacheus jest syn „Abrahamv", budto syn

následovný toliko, aneb pirozený z daleka i následovný; ale vzvlášt

následováním, nebo to synovství více uvažuje Spasitel nežli tlestné.

Protož knžím židovským, když se chlubili, že jsou plém Abrahamovo,

ekl: „Jste-li synové Abrahamovi, skutky Abrahamovy ite; ale vy z otce

dábla jste!"

Taký ted nebyl syn Zacheus, akoli díve híchem smrtelným byl

dáblv syn následovný; ale ted jest syn Abrahamv, od Krista osvícený,

nalezený a spasený. Protož dí Spasitel: „Nebo pišel", t. v tento svt
vtlením „Syn lovka", to jest syn Panny Marie, „hledat", t. aby hledal

kázáním, a „spasit" svou milostí a vykoupením; a tak pišel, jsa pln

pravdy a milosti, aby nalezl a „spasil to, co bylo zahynulo", to jest:

lovka, jenž byl zhynul v nevinnosti, v milosti Boží a v radosti, pc^
stoupením Božího pikázaní. A vz, že ka Spasitel : „pišel Syn lovka
hledat a spasit, co bylo zahynulo", ukázal svou dobrotu a pokoru; ka:
„pišel", tím se ukazuje jeho božská dobrota, a když dí: „Syn lovka",
tu jest jeho pokora; nebo vezma na sebe lovenství, pokoil se, že

se svými sluhy chtl býti sluhou, jak sám dí v 20. k. sv. Mat.: „Syn
lovka nepišel, aby jemu sloužili, ale aby sloužil, a dal svou duši na

vykoupení mnohých." Pak když dí: „hledat a spasit, co bylo zahynulo",

to ukazuje bídu i potebu, i užitek náš: bídu, že všechno naše pokolení

bylo zahynulo híchem v nevinnosti a v milosti ; a bylo by na vky za"

hynulo, kdyby Syn lovka byl nepišel, nehledal a nespasil.

A tak potebí bylo nám, že pišel hledat, a užitkem

jest nám, že pišel spasit, on milostivý Spa"

sitel, požehnaný na vky. Amen.

AA. DRUHÁ



388 Evangelium LIX.

DRUHÁ NA POSVCENÍ CHRÁMU.

Sv. Jan v 10. kapitole.

ylo pak posvícení v Jeruzaléme, a zima byla. 23. I pro**
. — li-.— I -..—--,— - — .1 -- „ I I _ y ,. .. - -

cházcl se Jciíš v chrám po síní Šalomounov. 24. Tedy

^ obstoupili jej Židé, a ekli jemu: ,,Dokudž duši naši

držíš? Jestliže jsi ty Kristus, povz nám zjevn!" 25. Odpovdl
jím Ježíš : „Povdl jsem vám, a nevíte. Skutkové, kteréž já

iním ve jménu Otce svého, ti svdectví vydávají o mn. 26. Ale

vy nevíte, nebo nejste z ovcí mých, jakož jsem vám povdl,

27. Ovce m hlas mj slyší, a já je znám, a následují mne.

28. A já život vný dávám jim, a nezahynout' na vky, aniž

jich kdo vytrhne z ruky mé. 29. Otec mj, kterýž mi je dal.

vtší jest nade všecky, a iádný jích nemže vytrhl

nouti z ruky Otce mého. 30. Já i Otec jedno

jsme." 31. Tedy zchápali opt kamení

Židé, aby jej kamenovali.

STALO
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TÁLO SE POSVCENÍ V JERUZALÉM,
a zima byla." Tak píše sv. Jan v svém evangeliu v 10. k.

Ta slova vzal sem, abych nco povdl o posvcení, jež

lidé pamatujíce, velmi se obzírají a jinak rozlin heší,

a tak Pánu Jezisi se protiví. A to se podobné znamenalo,

že když se stalo posvcení v Jeruzalém, totiž, že hod
byl, v který pamatovali posvcení chrámu, jejž byl Šalomoun vystavl

Bohu, tehdy Židé obklíili Ježíše, a ekli jemu: „Dokud duši naši držíš?

\siAi ty Kristus, povz nám vzjevn !" A Ježíš jim odpovdl, ka: „Mluvím
vám, a nevíte." A potom dí svatý Jan, že vzdvihli Židé kamení, aby

ho ukamenovali. Hle, ted se stalo na posvcení Jeruzalémském s Ježíšem,

jenž, jak dí sv. Jan, chodil v chrám, v pichrámí Šalomounov, to jest

v tom míst, kde stával pi modlitb Šalomoun. Hle, Židé na den pa-

matný posvcení chrámu osopili se na Ježíše, a chtli ho kamenovati,

a chtli ho napadnouti, jak píše sv. Jan; ale vyšel z jich rukou. Co jest

Ježíše kamenovati chtíti, jen pravdu chtíti poraziti? Ale Ježíš, a tak

pravda, se ped protivníky skrývá, nebo v neistých srdcích nepebývá

;

ale ponvadž dí sv. Pavel k Židm v 6. k., že ti, kteí víru pijali a

slovo Boží, a v híchy se navrátili, že ti po druhé sob kižují Syna
Božího a v posmchu mají; docela ti, kteí pravdu znajíce, protiví se jí,

a chtjí ji poraziti, ti s Židy chtí Ježíše kamenovati. A tch bývá mnoho
pi posvcení kostelním, a vzvlášt knéží, kteí sejdouce se v hromadu,

i tupí a kaceují ty, kteí jim praví pravdu: jako knéží Ježíše tupili, a

pi posvcení Jeruzalémského chrámu ukamenovati chtli, když jim

ekl pravdu.

Pro poznání pravé, co lidé mají za posvcení, vz, že posvcení

kostela pamatují proto, že knz biskup požehnal ho, aby v nm dála

se est a chvála Pánu Bohu, slovo Boží aby v nm kázáno bylo, lidé

aby je slyšeli, mše aby sloužili, a modlíce se aby híchv odpuštní na^

lezli, a za hodné vci v nm Pána Boha prosili. O tom psáno jest

v tetích králových knihách v 8. k., kterak Šalomoun král z pikázaní

Božího vystavv prvý chrám neb kostel, posvtil ho sám, a dal všem

lidem požehnání, inodliv se díve velmi krásn, a uinil ten den hod

slavný, a všichni lidé s ním. A toho posvcení chrámu byla památka

v Jeruzalém, jak sv. Jan dí: „Stalo se posvcení v Jeruzalém, a zima

byla". Ale vz, že chrám, jejž Šalomoun vystavl, tikrát jest posvcen

:

nejprve od Šalomouna, jako ted jest eeno, po druhé od Zorobabele,

po tetí od Judy Machabejského. Pak od tí mužv jest chrám ten po^

skvrnn: Nejprve od krále Jeroboama, jenž byl uinil dv telata zlatá,

jedno v Dan, a druhé v Bétel, a to uinil pro lakomství; a znamená
lakotu knžskou, jíž kesanství velice poskvrnno. Po druhé poskvrnn
byl chrám od Nabuzardana, knížete Babylonského a krále, kterýžto

AA3 Nabuzardan
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Nabuzardan byl vladaem nad kuchai Babylonského krále, a ten spálil

chrám v J eruzalém ; a znamená ty, kteí obžern živi jsou. Po tetí od
Antiocha krále, jenž byl velmi pyšný, a uinil modlu v chrám, a spálil

knihy zákona Božího, a zavraždil všecky, kteí nechtli modliti se

k modle ; a ten znamená pyšné, které v církvi svaté mají lidé za modly,

ani z pýchy své hubí ty, kteí nechtí se k modlám tm modliti, a íaké

i knihy pálí, které jsou proti jich zlob. ^

Hle, ted vidíš, že chrám, jejž Šalomoun udlal, tikrát jest posvcen,

a tikrát poskvrnn. A zdali neskvrní nyní chrámv neb kostelv Bo^
žích na den posvcení pyšní a lakotní, kteí v nich i pýchají i lakotu

vedou, a iní z nich jeskyni lotrovou? jakož knžím ekl Spasitel v 9. k.

sv. Lukáše, rozsypav jim peníze a stoly pcvracev: „Psáno jest: Dm
mj dm modlitby jest, a vy ste jej uinili jeskyní lotrovou !" Hle, ted

sám Spasitel ukazuje, že kostel jest dm modlitby, to jest k modlení
vystavný a posvcený; protož lidé nemají nic jiného initi v kostele,

nežli co jest z vle Boží a k jeho chvále.

Hle, ted vidíš, co sluje posvcení chrámu : že požehnání kostela, aby
v nm se Bohu chvála dala; po druhé posvcení sluje hod, v njž neb

v který pamatují lidé posvcení kostela. A vz opt, že jiná vc jest

posvcení, a jiná posvícení: nebo posvícení jest svtla ukázání ; ale po^

svcení, jak sem ekl, jest kostela požehnání, neb hod, v který pamatují

to požehnání, jakož obecn pamatují lidé. A o tom posvcení dí sv. Jan:

„Stalo se posvcení v Jeruzalém", to jest, hod památný posvcení
chrámu, kteréž byli uinili Machabejští, když chrám po pohanech vy
istili a jeho posvtili. A vz, že ta ti svcení chrámu Šalomounova
znamenají ti svcení chrámu Kristova, jenž jest vlastn sbor k spasení

vyvolených; nebo dí sv. Augustin: Chrám Boží spolu všichni jsme.

A svatý Pavel dí: „Nevíte, že chrám Boží jste vy?" Ten chrám posvtil

Šalomoun Kristus sám, nejprve na kíží, rozpjav svoje ruce; po druhé

posvtí po poskvrnní pokáním svatým v mnohých; a po tetí posvtí

v den z mrtvých vstání, když ted všeho chrámu toho i každého kamene
jeho v svatosti potvrdí, aby ted nemohl býti poskvrnn ani chrám ani

kámen. A tu dobu bude plné spasení tomu chrámu neb domu, takže

Kristus ukáže v ten den, že spasení se stalo tomu domu, jenž jest sbor

všech k spasení vyvolených.

A že v evangeliu sv. Lukáše, jež tou na posvcení, jest zmínka
o dom, když Kristus dí Zacheovi: „Dnes v dom tvém musím býti",

a dm duchovní jest Bohu vzácnjší nežli všichni domové i kostely

kamenné i devné všeho svta, protož o tom dom chci nco krátce

položiti; nebo bez pochybnosti, kdož dm dobrý duchovní míti bude,

k tomu milostivý Kristus pijde. I jsou dva domy duchovní, jakož

Kristus pokládá v 7. k. sv. Matouše a v 6. sv. Lukáše: Dm duchovní

prvý jest dm ctností v Kristovi založených; druhý dm jest dm ne^

stálý, na stvoeních založený. O tch domech takto mluví Spasitel v 6. k.

sv.



Druhá na posvcení chrámu. 391

sv. Lukáše: „Každý, kdož jde ke mn, a slyší ei mé, a iní je, ukáži

vám, komu jest podoben: podoben jest lovku dlajícímu dm, jenž

kopal hluboko, a položil základ na kameni ; a když se stala po"

vode, udeil potok na dm ten, a nemohl jím hnouti, nebo byl za^

ložen na pevném kameni." Hle, to máš o dom duchovním pevném.

Dále dí Kristus: „Ale kdož slyší a neiní, podoben jest lovku, jenž vy"

stavl dm svj na zemi bez základu; na který udeil potok, a hned

padl, a stal se pád veliký domu toho." Hle, to máš o druhém dom.
K prvému domu, aby byl dokonán, sluší nejprve zpsob cesty, totiž,

aby lovk šel k Ježíšovi následováním ctnostným; po druhé, aby slyšel

e neb slovo Kristovo; a po tetí, aby je naplnil skutkem; nebo nižádný

nebude spasen, jen záchovách ty ti vci. Nebo kdo bude spasen, ne"

bude^li Krista následovati v ctnosti? ponvadž nižádný nebude spasen,

jen ctnostný, a ctnostný nemže býti nižádný, jen jestliže následovati

bude Krista, prvého vdce. A tak vidíš první kus: že nejprve lovk
má jíti k Ježíšovi. A že každý lánek víry jest slovo Ježíšovo, a že nc"

mže nižádný spasen býti bez víry, protož nemže nižádný spasen býti,

jen jestliže každý lánek nkterak alespo v mysli bude míti, a tak jej

uchem vnitním slyšeti : nebo hluší od narození, budou^li spaseni, tehdy

tak slyší slovo Boží. A to jest druhý kus potebný k spasení. A tetí

jest, že musí každý, jenž spasen bude, naplniti staten to, což velí jemu
slovo Boží. Hle, ty ti vci míní Kristus, ka: „Každý, kdož jde ke mn," totiž

ctnostmi— to prvé; „a slyší ei mé" — hle to druhé; „a iní je" — to tetí.

A tak má"li kdo býti spasen, musí v Krista viti, jeho slovo vnit

slyšeti, a je skutkem až do smrti plniti; protož musí pevn dm ctnosti

v Kristovi, jenž jest kámen pevný, založiti. Protož dí Kristus v 7. k.

sv. Mat.: „Každý, kdož slyší slova má a iní je, podoben bude muži
moudrému, jenž stavl dm svj na kámen." Ten kámen jest Kristus,

jak dí sv. Pavel, na nmž má býti založen dm duchovní; nebo jinak

by ten dm proti pokušení nemohl na konec obstáti
;
jako dm tlestný,

nemaje základu pevného, neobstál by ped vtrem a ped povodní.

A že každý, jenž spasen bude, má míti dm ten duchovní, jenž jest

sbor ctností, kterýžto dm Kristus nazývá vží, v 14. k. sv. Lukáše, a

že ten dm má vysoko dlán býti, práv až do nebe, proto musí býti

velmi pevný, a tak na velmi pevném kameni založen býti. A že základ

jiného nemže nižádný položiti k tomu domu vystavní, jen základ,

jenž jest Kristus Jezus, protož kdož chce duchovní dm vystavti, musí
rozumem hluboko kopati; nebo Bh svou hlubokostí jest hlubší nežli

která propast, ponvadž on v sob zavírá každou hloubku, šíku, délku

i výšku. A tak pokopá rozumem lovk, že Kristus jest Bh nesmírný

a že jest nejlepší dobré ; protož má na nm založiti víru, nadji a lásku,

aby víra byla jako poátek duchovního domu, bez níž nelze se líbiti

Bohu, jak sv. Pavel k Židm v 11. k. dokazuje; a tak víra bude jako

prvá na kameni podlaha.

A
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A že tyhranný dm pevn stojí, proto musí býti nadje, z níž

tyry stny mají státi a býti vysoko vyvzdvižcny: Prvá stna domu du--

chovního vrných kesanv má býti od východu slunce, to jest nadje
vyvolení k spasení, takže mají vrní doufati, že jsou vyvoleni k spasení.

Druhá stna, od západu slunce, jest nadje vného nasycení, jež sluje

poslední veee; a ta stna má vzvlášt vzdvižena býti, když lovk
táhne k smrti. Tetí stna jest od plnoci, nadje zbavení vného za-

tracení. tvrtá stna, na poledne, jest nadje požívání vné v Kristu

radostí. Hle, tyt jsou tyi stny domu duchovního vrných kesanv:
aby doufali, že jsou vyvoleni; po druhé, že budou na vky nasyceni;

po tetí, že budou vného zatracení zbaveni; a po tvrté, že ve vné
radosti budou na konec posazeni. A když tak vrní doufají neb nadji

mají, tehdy jsou hojni v nadji, vystavvše na víe tyry stny velmi

vysoké. Pak ctnost Ducha svatého, která nikdy nevypadá, jest láska, jež

jako stecha pikrývá a skonává ten dm duchovní u vrných kesan.
Hle, tak dm duchovní vrných kesan na Kristu, pevném ka^

meni, jest vystavn, že v nho ví, v nho doufají, a jej nade všecky

jiné vci milují, k nmu jdou, slovo jeho slyší a v skutku plní. A každý

z nich jest podoben muži moudrému, to jest Ježíšovi, jenž dí : „Každý,

kdož jde ke mn, a slyší slova má, a iní je, podoben jest muži mou-*

drému, dlajícímu dm, jenž kopal hluboko, a položil základ na kameni;

a když se stala povode, udeil potok na ten dm a nemohl jím hnouti,

nebo jest založen na pevném kameni.'' Nebo ponvadž dm ten vy^

stavn jest na Kristovi, jenž jest kámen, jímž nemže nižádný hnouti,

nepadne, kterékoli pokušení bude na se boiti ; nebo jestliže potok

protivenství, neb tlestné kehkosti udeí na stny domu toho, když

jen stecha, t. láska, ty stny spolu drží, nehne se ten dm, nebo stojí

na kameni, jímž nemže nižádná vc hnouti. A k tomu Kristus v 7. k.

sv. Mat., jak sem položil, takto dí: „Sestoupil déš, a pišly povodn, a

dýmaly vtry, a oboily se na ten dm a nepadl; nebo byl založen na

pevném kameni." Nebo každý, kdož jde ke Kristovi a slyší jeho zákon,

ue se jemu, a iní pln skutkem, což velí, jest jako moudrý domustav,

stav všecky své skutky na Kristovi, takže pro nho a k jeho vli iní.

A tak pijde^i déš pomsty Boží, neb pokušení Božího, a povodn, to

jest protivenství lidská, neb tlestná hnutí, a vtrové pýchy, závisti,

lakomství a hnvu, dm vždy stane pevn: nebo ctnosti pemohou
híchy, stojíce na základ pevném. Nebo dí lovk, jako ekl sv. Job
v 2. k.: „Pijali^i sme dobré vci z rukou Božích, pro bychme i zlých

nestrpli ?"

Hle, máš ukázáno, co jest duchovní dm dobrý: že sbor ctností na
Kristovi vystavný 2 víry, z nadje a z lásky. A kdožkoli jest kesanem,
a ten dm tak vystavl, ten jest pravý kesan, jemuž dí Kristus jako

Zacheovi : „Dnes musím v tvém dom býti." A abys lépe ten dm po^

znal, vz, že víra jest rozumem držení pravdy Boží, jíž lovk nevidí;

a
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a tak viti jest k pravd rozumem pistoupiti, jíž lovk nevidí: jako

ví, že Syn Boží se vtlil, narodil z Panny, trpl, a tak dále, a ví,
že Trojice svatá jest Otec, Syn, svatý Duch, ti osoby, ale jeden Bh.
Pak nadje jest ekání vné radosti, ze zásluhy a z milosti Boží jež

pochází; a tak ten má pravou nadji, kdož jsa dobe živ, eká z milosti

Božího blahoslavenství. Pak láska jest dar Boží, jímž lovk jest Bohu
vzácen. Protož nižádný toho domu duchovního na Kristovi nevystavl

vrou, nadjí a láskou, kdož jest v híchu smrtelném, akoli mní, že by

vil, nadji ml a lásku. A proti tm jest ono slovo sv. Pavla k Titovi

v I. k. : „Vyznávají, že by znali Boha, a skutky zapírají." Protož tací nc^

mají víry živé milosti Boží, jakož dí sv. Jakub v 2. k., že víra bez

skutkv mrtvá jest, totiž neprospšná k spasení; nebo dí potom svatý

Jakub, že dáblové tak ví a tesou se. Protož híšníci smrtelní díve

základ porušili, a slují, jak David dí, „nevrní synové"; a lépe by bylo

jim víry nepijímati, nežli pijmouce nevrnu Pánu Bohu býti. Taktéž

jest i o nadji: nebo ponvadž jsouce zle živi, jsou svému Pánu Bohu
nevrni, vzjevno jest, že ctnostn nedoufají, ale neprav doufají; nebo
jsouce svému Pánu Bohu nevrni, i ekají od nho bez zásluhy vné
odplaty, a tak nevystavli práv své nadje v Kristovi. Pak docela lásky

vzjevno jest, že nemají smrtelní híšníci, ponvadž Boha nemilují; nebo
dí sv. Jan v epištole : „Kdož dí, že miluje Boha, a pikázaní jeho ne"

ostíhá, lhá jest." A tak mnozí klamou se, domnívajíce se, že by dm
duchovní na Kristovi vystavli vrou, nadjí a láskou, an jim dábel

smrtelným híchem všechno stavení ted sboil.

Dále vz, že každý, kdož má dm duchovní, víry, nadje a z lásky

vystavný na Kristovi, takže k nmu táhne vrou, nadjí i láskou, ten

má krásný uiniti ten dm, prostra na podlahu víry pokoru, a ostrá

tyry stny nadje tymi ctnostmi: tak aby spravedlnost byla na stn
od východu slunce, statenost na stn od plnoci, skrovnost od po"

ledne, a opatrnost od západu slunce. Z toho vidíš, že každý, kdož vy^

stavl na Kristovi dm, ten jest pokorný, spravedlivý, statený, skrovný

a opatrný; nebo není lze nižádnému, kdož má pravou víru, nadji a

lásku, býti pyšným, nespravedlivým, nestateným, neskrovným a ne^

opatrným; nebo každý, kdož má lásku, jest cist od každého smrtelného

híchu, a ten není pyšný, ale pokorný, založiv pokoru na Kristovi, jenž

dí v II. k. sv. Mat.: „Ute se ode mne, že já tichý jsem a pokorný
srdcem." Pokoe se velí od sebe nauiti, a od pokory k jiným ctnostem

pijíti; nebo jakož poátek každého híchu jest pýcha, takže pýchou
dábel nejprve zhešil, a lovk nemže smrteln zhešiti, aby díve Bohem
nezhrdal, necht jeho pikázaní držeti: tak bude^li kdo ctnostný, tehdy

musí od pokory poíti, nebo všech ctností základ jest pokora. Protož

Syn Boží v pokoe isté Panny vtlil se; nebo jakož Kristus nemohl
pyšný býti, tak nemže nižádný pokornjší býti nežli on; protož na
jeho pokoe má býti naše pokora založena, jakožto na nejnižší podlaze.

BBi Aniž
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Aniž tebou hýbej, diš''li: „Tehdy kdyby Kristus byl vespod jako podiaha,

kterak by pak byl nejvyšší?" Nebo víš, že on dí: „Kdož se ponižuje,

bude povýšen." A že on se jakožto lovk nejvíce ponížil, protož Bh
jeho nejvíce povýšil; a tak jest i nejnižší i nejvyšší: nejnižší pokorou,

to jest nejpokornjší, a nejvyšší dstojenstvím, nebo jest nejdstojnjší.

Protož dí sv. Pavel k Filipenským v 2. k. : „Pokoil se, byv poslušen

až do smrti, a to smrti kíže! protož i Bh povýšil ho, a dal jemu jméno,

jež jest nad každé jméno, aby ve jménu Ježíše každé koleno klekalo,

nebeských, zemských i pekelných; a každý jazyk aby vyznával, že Pán

Ježíš Kristus v sláv jest Boha Otce." Híe, slyší.š, kterak se pokoil po-*

slušenství Otce, že slouživ nám, a bolesti i pohanní pijav, zemel k vli

Otci za nás, a ne lehkou smrtí, ale ukrutnou na kíži. A že tak nad

jiné se ponížil, protož nade všechny ho Otec povýšil, a dal jemu jméno,

to jest byt, takže Ježíš, to jest Spasitel, jakož andl vyložil Josefovi, ka
v I. k. sv. Mat.: „Josefe, synu Davidv! nechtj se báti, vzíti Marie

manželky své; nebo což v ní se narodilo, od Ducha svatého jest; a po'

rodit syna, a nazveš jeho jméno Ježíš; nebo on lid svj spasí od híchv
jich." Hle, te povdl andl, pro sluje Ježíš: že proto, že lid svj spasí

od híchv jich; a tak Ježíš jest tolik eeno jako Spasitel, aniž jest

jméno jiné, jímž by mohl kdo spasen býti nežli Ježíš. Protož svatý

Petr, jak píše sv. Lukáš v 4. k. skutkv apoštolských, ekl ped bi'

skupy a ped knžími, když se tázali apoštolv, pravíce: í mocí a ím
jménem to iní? totiž káží a nemocné uzdravují, ekl k nim Petr, že

ve jménu neb jménem Pána našeho. Jezu Krista Nazaretského, jehož

jste vy ukižovali. A potom dí: Aniž jest jméno jiné pod nebem dáno

lidem, jímž musíme spaseni býti. Hic, to jméno dal Bh Otec jemu,

to jest ten byt, aby byl Ježíš, to jest Spasitel všemohoucí; a to jest

jméno nad každé jméno, aby ve jménu neb pro to jméno „Ježíš", to

jest pro Spasitele všemohoucího, každé koleno klekalo, to jest, každá

moc se nížila: nebeských andlv, zemských lidí, i pekelných dáblv.

Hle, máš povýšení te veliké! A dále: A každý jazyk aby vyznával,

jakož musí v soudný den vyznati, že Pán Jezus Kristus v oslav jest

Boha Otce, t. že jest tak slavný v božství jako Otec, a jakožto lovk
pesáhl slavností všecka stvoení. A tak Kristus pímo jest dáblu pro-'

tiven; nebo Kristus jest nejpokornjší a nejslavnjší, a dábel jest nej^

pyšnjší a nejbídnjší. Protož, chceš^li se Bohu líbiti, nebu pyšný; nebo
tak dm tvj pevn stane, jímž nebude moci hnouti pýcha, hnv, závist

a smilství. Z toho vidíš, že jakož od jednoho koene zprznného, totiž

od ábla pyšného, jsou všechny potomní híchy, tak od Krista jakožto

od prvého koene jsou všechny ctnosti, a tak i spasení každého lovka,
jenž bude spasen.

A abys lépe dm duchovní znal, vz, že pokora jest ctnost, jíž kdo

miluje zízen v svém stavu státi. Z toho vidíš, že ten není pyšný, kdož

rád podlé Boží vle chce zde i v nebesích býti svtjší ; nebo má každý

býti
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býti Božích pikázaní pilcn, aby byl což mže svtjší, akoH se nemá
pokládati nad kterého svatého, dokud zde živ jest, že by nad ného byl

svtjší; nebo má vždy zde pi svatb Kristov sedti na posledním

míst, to jest nadji míti, že jest aspo nejmenší z vyvolených

k spasení. Dále vz, že spravedlnost jest ctnost, jíž kdo dá každému,

co na koho sluší. A tak lovk jest spravedlivý, když Bohu dá nejvtší

chválu, poestnost a lásku, a svému bližnímu toho peje, což by sob
slušn pál v takéž píhod. Dále vz, že opatrnost jest ctnost, jíž kdo

zpravuje všecky své iny, aby nic proti Bohu neuinil. Pak statenost

jest ctnost, jíž kdo stojí po chvále a po pravd Boží, a hotov jest mile

trpti až do smrti, nežli by ustoupil od Boží pravdy. Pak skrovnost

ctnost, jíž kdo požívá jedení a pití, jak pravý rozum velí.

Hle, tak ty ctnosti poznáje, takto krátce duchovní dtim na Kristovi

ustav: Nejprve mj víru, ve jeho, jemu a v nho: ve pravím jeho,

to jest, ve, že on Bh jest; po druhé ve jemu, takže což on dí, že

pravda jest; a ve v nho, to jest, nade všechny jiné vci miluje ho.

Když tu víru máš, tehdy ihned i nadji máš, že pro tu víru budeš

spasen, maje nadji, že jsi Syn Boží vyvolený ; a hned pikryješ láskou,

miluje Pána Boha ze všeho srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší mysli

své. A tak in hned budeš pokorný, následuje Krista; a že toho ne^

mžeš initi bez spravedlnosti, protož daje Bohu nejvtší lásku a chválu,

a svému bližnímu, což na nho sluší, máš spravedlnost; a že bys ne"

mohl tak initi bez opatrnosti, jíž všechny iny spravuješ, protož máš
opatrnost; a že nebyl bys práv opatrný, kdybys staten netrpl pro

pravdu, a nebyl hotov trpti až do smrti, protož hned musí k tomu
statenost býti; a že bys nebyl statený, daHi bys se obžerství, opil"

ství neb smilství poraziti, protož hned po statenosti máš skrovnost.

A tak maje ty ctnosti, z milosti Boží máš dm duchovní na Kristovi sta"

vény, jenž drahocenností pesahuje všechny kamenné i devné domy
v tomto svt. A že toho domu nemže nižádný míti, jen z milosti

Boží nejprve, protož jakož nižádný zde v svt lovk bez vzjevení neví,

jest"li v milosti Boží bez híchu smrtelného, tak neví bez vzjevení, vy"

stavHi dm ten duchovní na Pánu Ježíšovi, jenž jest i první základ

toho domu, i dvée, i tesa neb stavitel, bez nhož, jakož sám dí, ne"

mžeme nic uiniti.

A že dm bez oken není svtlý, protož v tom dom jest pt oken:
prvé, oka ádné vidní, ucha pravé poslušenství, nosu mezi híchem
smrdutým a mezi ctností rozdlení, úst božské dobroty chu, dotknutí,

inv dobrých vzjevné inní. A že dm prázdný, v nmž by nižádný
nebydlil, byl by pustý, a tak neužitený, a tak dobrého domu nesluší

pusta nechati, aniž mže pust býti, když jest tak pizpsoben, protož

lovku Zacheovi, jenž se vykládá „spravedlivý uinn", dí Kristus:

„Dnes musím v tvém dom býti." A že Kristus nemže sám býti v dom
tom, protož dí v 14. k. sv. Jana: „Kdož mne miluje, e mou zachová,

BB2 a
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a Otec mj milovati ho bude, a k nmu," totiž k tomu lovku, „pi-*

jdeme", totiž já s Otcem, „a píbytek u nho uiníme." A že Otec, Bh
a Syn nemohou býti bez Ducha svatého, protož i Duch svatý v tom
dom pebývá; protož sv. Pavel dí vrným: „Chrám Boží jste vy, a Duch
svatý pebývá ve vás." A že Duch svatý jest velmi štdrý a milostivý,

a utšitel nejvtší, protož on bez darv velikých nepebývá v dom;
ale když zavítá, hned sedm darv dá, totiž: báze, dobrotivost, umní,
statenost, radu, rozum a moudrost. Báze dá proto, aby lovk bál se

Boha, a odchýlil se zlého; dobrotivost proto, aby odpustil bližnímu:

umní, aby vdl, eho má mstíti soudem ze spravedlnosti, a co od"

pustiti z milosrdenství ; statenost proto, aby siln inil, což zná dobrého,

a aby neodpadal od nho pro hrzu neb pro strach; radu dává proto,

aby statenost nepekvapila, ale aby díve radu ostehla a ukázala, co

statenost má initi; rozum proto, aby ukázal, co jest lepší, a kterak zlé

lovka obtžuje a dobré utvrzuje; moudrost proto dává Duch svatý,

aby vážn a písn pi skrovnosti držela rozum. A tak lovk, výstav
dm duchovní svaté Trojici, jest tak sedmi dary Ducha svatého obda"

rován, že nejprve bázní jest pokorný, po druhé dobrotivostí milosrdný,

po tetí umním vtipný, po tvrté stateností svobodný, po páté radou

výstražný (cautus), po šesté rozumem opatrný, po sedmé moudrostí

písný, vážný a k Bohu povzdvižený.

A pro ty dary jest dm ten velice od híchu smrtelného istý: nebo
prvý dar, báze, odpuzuje pýchu; druhý dar, dobrotivost, odhání závist;

tetí dar, umní, odpuzuje hnv, jenž lovka iní jako potrhlého blázna;

statenost, tvrtý dar, odpuzuje lenost; pátý dar, rada, odpuzuje lakom-'

ství; šestý dar, rozum, odpuzuje lakotu; sedmý dar, moudrost, odpu"

zuje smilství. A že dary ty netoliko od lovka sedm smrtelných híchv

nutí, ale blaženým ho iní, protož báze iní pokorné, o nichž dí Spasitel

v 5. k. sv. Mat.: „Blažení neb blahoslavení duchem chudí," totiž nenadutí,

nepyšní, nepozdvižení, ne sami sob vzácní, „nebo jejich jest království

nebeské." Druhý dar, dobrotivost, iní tiché, aby se nemstili, nehnvali,

a popuditi nedali, jimž dí Kristus : „Blažení tiší, nebo oni vlasti budou
zemí." Tetí dar iní lkající; nebo kdož poznal, že od ábla byl híchem
pemožen, a co dobrého byl ztratil, ten lká neb pláe; protož tm
lkajícím dí Kristus: „Blažení, kteí lkají, nebo budou utšeni" neb obda"

rováni. tvrtý dar, statenost, iní lané a žíznivé spravedlnosti; nebo
statení velikou žádostí stojí, aby Boží pravda nebyla utlaena, a tak aby

došli vné radosti. Tm dí Spasitel: „Blahoslavení, kteí lanji a žízní po

spravedlnosti, nebo budou nasyceni." Pátý dar, rada, písluší milosrdným;

nebo veliká rada jest, že lovk sám sob poradí, aby milostiv od^

pustil bližnímu, chce-'li, aby jemu bylo odpuštno; a uiní dobe bliž-

nímu, dá jemu, aby bylo také jemu dáno
;
protož milosrdným dí Spa-'

sitel: „Blahoslavení milosrdní, nebo oni milosrdenství dojdou." Šestý

dar, rozum, písluší istým srdcím; nebo rozumem istým spatí to,

co
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co oko lidské nevidlo; jimž dí Spasitel: „Blahoslavení istí srdcem, nebo
oni Boha vidti budou." Sedmý dar, moudrost, písluší pokojným, v nichž

moudrost všecky vci zídila, a nižádná hnutí v nich nejsou proti roz^

umu; nebo ted jich duch pln poddán jest Bohu, a jich tlo duchu

jejich; o nichž dí Kristus: „Blahoslavení pokojní, nebo synové Boží

budou nazváni."

Hle, ted vidíš, že sedm darv Duch svatý s sebou má v dom du"

chovním, jimiž odsuzuje sedm híchv smrtelných, a uvádí sedm blaho'

slavenství; a proto slují zvlášt darovc Ducha svatého, akoli vše dobré,

jež dává Bh, jest dar Ducha svatého. Hle, o ten dm tak zpsobilý

má státi každý lovk svými všemi silami, rozumem, vlí i pamtí, aby

pebýval v dom onom na vky. O nmž dí David prorok : „Blahosla"

vení ti, kteí pebývají v dom tvém, Pane! na vky vkúv chváliti

budou tebe."

Té chvály v tom dom ra všem svým vyvoleným všemohoucí

Spasitel dopomoci, jakož dopomohl tohoto sprostného výkladu na všechna

evangelia nedlní dokonati, aby milovníci Boží v nedli mli ím duše své

pokrmiti, rozumu povzdvihnouti, a tak myslíce, touce i mluvíce Bohu se

líbiti, skrze zásluhy Pána našeho Jezu Krista, jehož léta tisícího

tyrstého a tináctého, v den postný svatých apoštolv

Simona a Judy, na hrad, jenž sluje Kozí,

toto vyložení svatých evangelií

jest skoneno. Amen.

DRUHÁ
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Ukazadlo*

Beránek velikononí XVIII, 100—107.

Bída jest dvoje, duše a tla XXXVII, 251—252.

Blahoslavenství, pro se k penízi rovná XII, 66.

Blahoslavený co jest a blahoslavenství XLVI,
308—309.

Bula papežova, jež sluje kížová XI, 02.

Brání-li kázati knží, nemá jich vrný po-

slouchati XX, 126-127.

Církev svatá kterak jest cho Kristova VII,

XII, 00, 39-40.

lovk pro hích smrtelný jest nižší než ho-

vado XX, 125.

lovk, kterak jest podoben k Trojici svaté

LI, 344.

ábla vymítání XVII, 100.

ábly poraženi byli mnozí XVII, 101.

ábel jest velmi silný XVII. 102.

ábel kterak pokoušel XVII, 103.

Dán jest Kristus od mnohých na smrt XIV,

79—80.

Dlužen jest každý Bohu XV, 308- 3G9.

Dotýkal se Ježíš rukou malomocného, pro?
VI!I, 47-48.

Doktorové potupili pravdu XI, 00—61.

Duch svatý pro sluje duch pravdy XXIX, 187.

Duši zlé kterak tžko bude na smrti lovka
XLIII, 293.

Dvée jest Kristus, jimiž ádní pastýi vchá-

zejí XXXII, 210.

Falešní proroci kdo jsou XLI, 273.

Ježíš má dvoje znání. Božské a lovcké VIII,

47.

Ježíš, to jméno, kterak jest již zavržené XIV, 83.

Jizvy pro Kristus zstavil XXIII, 143.

Jména bohatí zlí u Boha nemají XXXIV, 228.

Hanní nechtíce trpti svtští sob škodí XIX,

120.

Hanní mají lidé mile trpti XIX, 12?.

Hlas s nebe pro statky knžské XIV, 81.

Hloupost jest v lovku pro zlobu XIX, 120.

Hnv nkterý jest dobrý XXXIX, 208.

Horší se nad Kristem mnozí rozlin III, 20.

Hrdlují lidé bližní ukrutn LV, 370.

Hích všední co jest, nevyhání ducha svatého

VII, 41.

Hích smrtedlný uiniv jeden má jich mnoho
XIII, 75.

Hích lovku velmi škodí XIV, 82.

Híšný pro sluje osel neb jiné hovado XX, 125.

Híchy sám Bh odpouští XXIV, 151—154.

Híchy tverým zpsobem se odpouštjí XXIV,
154.

Híšníci vzjevní kdo jsou XXXVI, 244.

Hešiti nemá lovk pro nižádnou vc LI, 342.

Chváliti má Boha lovk pro mnohé vci
XX, 127.

Chvály svtské kdo hledá komu jest podoben

XIX, 125. /
Kázaní slova Božího jest velmi slušné XIII, 77.

Kázati pro brání knží a komu XXV, 108.

Kletba kivá jest sí Antikristova XXV, 166.

Kletby se báti pro XXIX, 193.

Kletba co jest a kterak má býti XXIX, 190-194.

Kletba kivá neváže XXIX, 193.

Knží, kteí Krista následují, hodni jsou chvály

XXV, 160.

Knží, kteí nepasou ovcí, pomstu vezmou

XXV, 163.

Knží kterak utrácejí almužny zle XXXII,

209-210.

Knžské híchy poátek zkázy Jeruzaléma

XLIII, 292-293.

Knží velmi chyte se ohradili XXV, 160.

Knžský obyej jaký jest XII, 07—68.

Knžská mluva že nepracují XII, 07—08.

Knží vinici Boží mají zpravovati XII, 07.
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Knéží co mají initi po hodech VI, 32.

Knží kde se chápají, aby jim oféru dávali

VIII, 48.

Knží mnozí jsou pro rozkoš XIV, 81.

Knží nejhorší na konec svta XVII, 100.

Kostely zle dávají XXXVII, 255.

Koukol osetý mezi pšenici jsou zlí lidé mezi

dobrými XI, 63.

Království nebeské v písmé rozlin se míní XI,

59-60.

Kest jest trojí XXXIII, 218.

Kristus utíkal pro trojí vc XVIII, 109.

Kristus vstav z mrtvých pro jizvy zachoval

XXIII, 143.

Kristus pastý dobrý XXV, 159, 168.

Kristus kterak jest hann od Židv XXIX 189.

Lakotou kterak paterým zpsobem heší

XXXIV, 228.

Lotr kdo jest, že každý zlý kesan XXXII,

208, 211.

Manželství co jest a pro VII, 38—39.

Manželé tverým zpsobem se bez híchu
smrtelného poznávají VII, 40.

Malomocenství kterak škodí VIII, 47.

Masopustníci kterak heší XIV, 79.

Milosrdenství co jest XXXVII, 251.

Milosrdné skutky které jsou XXXVII, 252-253.

Milovati Boha kterak má lovk XLVI 311.

Milovati bližního kterak má lovk XLVI, LI,

311, 315.

Milovati Boha pro má lovk LI, 344.

Míru pravou mají míti lidé XXXVII, 254.

Misti kterak se mají míti VI, 32.

Mluvil v podobenství Kristus pro XIII, 73.

Modliti kterak se má lovk a kde XLIV, 297.

Mrtvé ti pro Kristus vzkísil XLIX, 329—330.

Nájemník kdo jest a mnoho nájemník XXV,
1G3-165.

Navštívení Kristovo jest troje I, 2.

Následují Krista mnozí rozlin XIII, 73.

Nasycení 5000 XVIII, 105-112.

Neznáme pravdy v nižádném zlém lovku
XIX, XXIX, 118, 190.

Nemilosrdný lovk bude zatracen XXXIV, 232.

Nmý jest každý lovk v smrtedlném híchu
XLV, 303.

Nmci bhali na Betlém a chtli jej zboiti

XVIII, 111-112.

Nosii tyi, jenž nesou lovka k zatracení

XLIX, 331-232.

Obcoval Ježíš s híšnými pro mnohé vci
XXXVI, 245.

Obcovati s kým nemá dobrý lovk XXIX, 1!>0.

Obraz kterak jest lovk Trojice sv. XXXIII, 21G.

Ob Bohu která jest vz icná XXXIX, 269.

Obroí kdo pijímají a dávají, kterak se mají

míti XXXVII, 259.

Odložení bližnímu za vinu XXXIX, 268.

Odpovídal Kristus pokorn XIX, 122.

Odvolal sem se pro mnohé vcí od papeže
k Bohu XVIII, 110—111.

Odpustky híchv i muk XXIII, 145.

Odpustiti híchy kterak mohou knží XXIV,
151—154.

Odpustiti bližnímu víru pro LV, 372.

Osel, na nmž jel Ježíš, znamená kajícího XX,
127.

Ovce Kristovy jsou vyvolení XXV, XXXII.

168, 211.

Ovoce prelátské a knžské zlé skutky XLI. 278.

Pán nejlepší jest Bh XLVIII. 324.

Páni svtští, mají moc zlé knží hnáti k ve-

ei poslední XXXV. 241-242.

Papežova pýcha veliká XX. 126.

Papežství držela žena VI. 33.

Paska co se vykládá XVIII, 107.

Pastý dobrý Kristus XXV, XXXII. 159, 168,

208, 211-212.

Pastý dobrý ti vci má míti XXV. 159—160.

Pastýi mnozí, jenž pasou sebe ale ne ovec

XXV. 162, 168.

Pastý není, kdož ovcí z lásky nepase XXV.
164.

Pecenc pt, jež máme jísti XVIII, 107.

Písma brání umti svtským knží XI. 60.

Písmem pokušení se máme brániti XV. 90—91-

Poheb bohatého a chudého rozliný XXXIV.
230.

Pokání pravé co jest XXIII. 145.

Pokoj co jest XXIII, XXIX. 142, 187—188.

Pokora Kristova na oslíku XX. 124.

Pelivost jest dvojí XLVIII. 326.

Plakal Ježíš tikrát a má každý s ním plakati

XLIII. 291.

Poet má vydati každý lovk LV, 364—365.

Pokušení lovku od tí hích bývá XV. 90.

Pokušení bývá trojím zpsobem XV. 88.

Pokoušel ábel Krista temi híchy XV. 88.

Pokoušeti Boha co jest XV. 88.

Pokrm Kristus který miluje I, 3.

Posmívání rozliné Krista XIV. 80.

Poslouchati má každý více Boha než lovka VL
32.

Poslouchati otce a matky VI. 33.

Potupili pravdu doktoi XI, XIV, 60, 80.

Poznati se má lovk nejprve IV. 25.

Pestoupiv jedno pikázaní, všecka pestoupil

XIII. 75.
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Píprava kteraká má býti ped píchodem

Pána I, 2.

Proroci falešní jsou zlí knží XLI. 276.

Prositi za má lovk a kterak XXVIII. 181

až 183.

Pibližovati se mají k Ježíšovi lidé pro mnohé

vci XXXVI. 244.

Psi nmí jsou knží, již nekáží XLV. 302.

Psy kdo chovají, kterak heší XXXIV. 229.

Pýcha tvera jest XLIV. 298.

Pst od koho jest ustanoven a pro se máme
postiti XV. 88.

Radovati se mají kající XVIII, 105.

Radost jest krátká tohoto svta XLIII. 289, 293.

Roty ti byly proti Ježíšovi LI, 342.

Rození jest dvoje XXXIII. 217.

Rouhání Boží trojím zpsobem bývá LIJ, 114.

Roucho drahé kdož nosí, heší XXXIV, 227.

Roucha drahého nemají lidé míti mnoho III,

XXXIV, 21, 227.

Rybiky dv co znamenají XVIII, 108.

Síti jsou troje XXXVIII, 263,

Síti Antikristovy jsou kletba kivá a stavení

služby Boží XXV, 194.

Slovo Boží slyší lidé rozlin XIX, XL. 115, 273.

Slovo Boží šesteru véc dobrou iní poslou-

chajícím III, 20—21.

Slovo Boží pro sluje sím XIII, 75.

Slepý uzdravený od Krista co znamená XIV, 82.

Slyšení slova Božího i kázaní je velmi slušné

XIII, 76.

Sloužiti dvma pánm XLVIII, 325.

Sluha áblv jest každý smrtedlný híšník LV,
3G7.

Smrt jest dvoje XIX, XXXIV, 114, 231.

Spravedlnost co jest XXXIX, 267.

Stvoiti co jest Lil, 350.

Statek pro slov trní XIII, 75.

Stavení Boží služby jest sí Antikristova XXV.
116.

Strom dobrý jest lovk dobrý XLI, 277—278.

Svatý duch pro sluje duch pravdy XXIX, 187.

Svat co jest XLVI, 308.

Svatba mže býti dobe VII, 37,

Synové jsou dvojí. Boží a áblovi XIX, 114,

Synem Božím býti nemže dáti než Bh
XXXIII, 217,

Tancování po mši jest zlé VI, 32.

Temnosti zevnitní co jsou Vlil, 49.

Ttina vtrem klácená III, 21.

Trestati zlé knží má kazatel XIX, 113,

Trojice sv. co jest XXXIII, 215—216.

Ukázal se Kristus, z mrtvých vstav, desetkrát

XXII, 137.

Ukrutnost lidská k bližním LV, 367.

Utíkal Kristus pro trojí vc XVIII, 108,

Utíkají svatí a kdy sluší pastýi utéci XXV, 166,

Veee veHká co jest a pro jest veliká XXXV,
239—240,

Veseli mají býti kající XVIII, 108,

Vinice pro sluje církev svatá XII, 65.

Vkové svta i lovka XII, 65—66.

Vidní Boha jest rozliné XLVI, 307.

Vdce slepý kdo jest, jenž vede v jámu XXXVII,

258.

Volá Bh na poušti každého, aby ho miloval

IV, 25,

Vlkv se mnoho z pastýv uinilo XXV, 164.

Vstupuje jinudy, kdo? XXXII. 207—208,

Vchází dvemi, kdož skrze Krista vchází XXXII.

207—208,

Vyobcování kivé kterak se dje XXIX, 192.

Vymítal Kristus ábla XVII, 98.

Zabití lovka mže býti i zle i dobe XXXIX,

268.

Zabití pro odporování lži byli ti XI, 62.

Zabíjeti knží nemají XI, 62.

Zabiti lovka ádem nkdy dovoleno XI, 63.

Zákon Boží mají umti knží XLVI. 303,

Z Boha jsou dobí, jenž slyší slovo Boží XIX,

118.

Zem dobrá jsou lidé dobí XIII, 74.

Zjevný híšník kdo jest XLIV, 297—298.

Z mrtvých vstal Kristus práv záhy XXII, 138,

Znají Boha lidé trojím zpsobem LI, 342.

Zlodji jsou všichni knží, již jsou zle živi

XXXII, 208.

Zpovídati se má lovk knzi, odpustil-li díve

Bh VIII, 48.

Život vný co jest XLVI, 309.

Tiskem eské grafické spoleností »Unie« v Praze.

L. P. MCM.
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